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_PERfoDO DE ANTES DA ORDEM DO DIA: ______________ _ 

__ O Sr. Presidente no uso da palavra propôs um voto de pesar pelo falecimento do 

Presidente da Câmara de Matosinhos, Dr. Guilherme Pinto. A Câmara Municipal deliberou 

por unanimidade aprovar o voto de pesar proposto, devendo ser dado conhecimento à 

família e à Câmara Municipal de Matosinhos. ________________ _ 

__ Ainda no uso da palavra, o Sr. Presidente propôs um voto de pesar pelo falecimento do 

Dr. Daniel Serrão, reconhecido pelo seu trabalho no campo da ética e da bioética. A Câmara 

Municipal deliberou por unanimidade aprovar o voto de pesar proposto, devendo ser dado 

conhecimento à família. _______________________ _ 

_ 'ntervenção dos Vereadores: ____________________ _ 

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

Câmara no sentido de saber que medidas tem adotado relativamente à questão da vespa 

asiática, pois tem-se verificado uma proliferação pelo Concelho, tendo aumentado o n.º de 

ninhos existentes, se tem ou não prevista alguma medida adicional no sentido de atenuar o 

impacto negativo desta praga. Referiu ainda que há cerca de três meses, que o marcador 

eletrónico do pavilhão não funciona, situação que não é dignificante para Ponte de Lima. 

Questionou ainda no sentido de saber o ponto de situação do Centro de Medicina 

Desportlva . ______________________________________________ _ 

__ O Sr. Vereador Dr. Filipe Viana no uso da palavra abordou os seguintes assuntos: vespa 

asiática; cantar dos Reis, evento histórico; valorização dos ranchos folclóricos; parabenizou 

todos os êxitos desportivos e educativos; natalidade apoios e boas práticas; mas condições 

dos pavilhões desportivos de Vitorino de Piães e de Refoios do Lima; Rio Lima água está ou 

não poluída?; agricultura apoios, legislação recente; apoio à reflorestação; cidadania registo; 

medicina interna; Alta Tensão; PDM. _________________________________ _ 

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

necessários. ________________________________________ _ 

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

acerca dos assuntos dela constantes. _________________________________ _ 

_ (01) APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO ANTERIOR: - A Câmara Municipal em 

cumprimento do disposto no número 2, do artigo 57º, da Lei n.2 75/2013, de 12 de 

setembro, e sem prejuízo da sua prévia aprovação sob a forma de minuta, para efeitos do 

disposto nos números 3 e 4 do citado artigo, deliberou aprovar a ata da reunião realizada em 
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02 de janeiro de 2017, pelo que vai a mesma ser assinada pelo Exmo. Presidente e pela 

Secretária. Esta deliberação foi tomada por maioria com quatro votos a favor e dois votos 

contra dos Srs. Vereadores Engº Manuel Barros e Dr. Filipe Viana. O Sr. Vereador Eng.º 

Manuel Barros apresentou declaração de voto, que se anexa à presente ata, como 

documento número três, e se considera como fazendo parte integrante da mesma. __ _ 

_ (02) OBRAS PARTICULARES __________________ _ 

_ 2.1 - PROCESSO DE LOTEAMENTO NR 28/95 - PEDIDO DE ALTERAÇÃO AO ALVARÁ DE 

LOTEAMENTO Nº 65/96 - LOTE N.2 11 - Rua das Oliveiras - Freguesia de Feitosa -

Requerente: Padrão Inteligente, Lda. - Aprovação da construção de piscina. A Câmara 

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

Dr. Filipe Viana, aprovar a construção de piscina. O Sr. Vereador Dr. Filipe Viana apresentou 

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

considera como fazendo parte integrante da mesma. _____________ _ 

_ 2.2 · PROCESSO DE LOTEAMENTO N2 28/95 - PEDIDO DE ALTERAÇÃO AO ALVARÁ DE 

LOTEAMENTO Nº 65/96 - LOTE N.2 11 - Rua das Oliveiras - Freguesia de Feitosa -

Requerente: Padrão Inteligente, Lda. - Aprovação da alteração à moradia unlfamlllar. A 

Câmara Municipal deliberou por maioria com cinco votos a favor e um voto contra do Sr. 

Vereador Dr. Filipe Viana, aprovar a alteração. O Sr. Vereador Dr. Filipe Viana apresentou 

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

considera como fazendo parte integrante da mesma. _____________ _ 

_ 2.3 • PROCESSO DE LOTEAMENTO N2 11/91 - PEDIDO DE ALTERAÇÃO AO ALVARÁ DE 

LOTEAMENTO N2 55/93 - LOTES N.º 2 E 3 - Largo de S. Brás n2 28 e Rua Vale de Goda nº 

30 - Freguesia de Rebordões Santa Maria - Requerente: João de Sousa Matos pais e outros 

- Aprovação. A Câmara Municipal deliberou por maioria com quatro votos a favor, um voto 

contra do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana e uma abstenção do Sr. Vereador Eng2 Manuel 

Barros, aprovar a alteração. O Sr. Vereador Dr. Filipe Viana apresentou declaração de voto, 

que se anexa à presente ata, como documento número um, e se considera como fazendo 

parte integrante da mesma ., __________________ _ 

_ 2.4 · PROCESSO DIVERSOS N2 504/16 - Requerente: Maria Lúcia Cerqueira de Oliveira -

Local da Obra: Lugar de Carvalhinhos - Freguesia de LabruJó, Rendufe e Vilar do Monte -

Presente uma informação técnica a propor a aprovação do Interesse Público Municipal da 

instalação pecuária, com base na alínea a) do n.º 4 do art.2 5 do DL 165/2014 de 05 de 

novembro. A Câmara Municipal deliberou por maioria com cinco votos a favor e um voto 
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contra do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, considerando a informação técnica prestada, propor 

à Assembleia Municipal o reconhecimento do Interesse Público Municipal na regularização 

da instalação pecuária, relativa ao processo diversos n.º 504/16, requerida por Maria Lúcia 

Cerqueira de Oliveira, de acordo com o disposto na alfnea aI do n.º 4 do art.!! 5 do OL 

165/2014 de 05 de novembro. O Sr. Vereador Dr. Filipe Viana apresentou declaração de 

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

fazendo parte integrante da mesma. _______________ ___ _ 

_ 2.5 • PROCESSO DIVERSOS N2 505/16 - Requerente: Manuel Alves Antunes - Local da 

Obra: Lugar de Carvalhlnhos - Freguesia de Labrujó, Rendufe e Vilar do Monte · Presente 

uma informação técnica a propor a aprovação do Interesse Público Municipal da Instalação 

pecuária, com base na allnea ai do n.2 4 do art.2 5 do DL 165/2014 de 05 de novembro. A 

Câmara Municipal deliberou por maioria com cinco votos a favor e um voto contra do Sr. 

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

Municipal o reconhecimento do Interesse Público Municipal na regularização da instalação 

pecuária, relativa ao processo diversos n.º 505/16, requerida por Manuel Alves Antunes, de 

acordo com o disposto na alínea aI do n.2 4 do art.R S do OL 165/2014 de 05 de novembro. O 

Sr. Vereador Dr. Filipe Viana apresentou declaração de voto, que se anexa à presente ata, 

como documento número um, e se considera como fazendo parte integrante da 

mesma. ____________________________ _ 

_ 2.6 - PROCESSO DIVERSOS N2 529/16 - Requerente: Maria Custódia Cerqueira 

Barreiros - Local da Obra: Lugar de Pica - Freguesia de Vitorino das Donas· Presente uma 

informação técnica a propor a aprovação do Interesse Público Municipal da instalação 

pecuária, com base na allnea ai do n.!! 4 do art.!! 5 do DL 165/2014 de 05 de novembro. A 

Câmara Municipal deliberou por maioria com cinco votos a favor e um voto contra do Sr. 

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

Municipal o reconhecimento do Interesse Público Municipal na regularização da instalação 

pecuária, relativa ao processo diversos n.2 529/16, requerida por Maria Custódia Cerqueira 

Barreiros, de acordo com o disposto na alrnea aI do n.!! 4 do art.º 5 do OL 165/2014 de 05 de 

novembro. O Sr. Vereador Dr. Filipe Viana apresentou declaração de voto, que se anexa à 

presente ata, como documento número um, e se considera como fazendo parte integrante 

da mesma. ____________________________ _ 

_ 2.7 - PROCESSO DE OBRAS N2 1/14 - REQUERENTE: PARQUE ESCOLAR, E.P.E. - Emissão 

de parecer favorável à realização de operação urbanfstlca, nos termos e para os efeitos do 
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disposto no art.2 72 do RJUE. A ClImara Municipal deliberou por maioria com cinco votos a 

favor e um voto contra do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, emitir parecer favorável à realização 

de operação urbanística, nos termos e para os efeitos do disposto no art.º 7º do RJUE. O Sr. 

Vereador Dr. Filipe Viana apresentou declaração de voto, que se anexa à presente ata, como 

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

_ 2.8 - PROCESSO DE LOTEAMENTO Nº 4/10 - PEDIDO DE ALTERAÇÃO AO ALVARÁ DE 

LOTEAMENTO N2 2/10 - LOTE N!! 20 - Rua do Senhor da Paz - Arca e Ponte de Lima -

Requerente: Larlima - Sociedade Imobiliária, S.A. - Promover a discussão pública, conforme 

disposto na aHnea aI do nº 1 do art.2 S2 do RME. A ClImara Municipal deliberou por 

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

abstenção do Sr. Vereador Engº Manuel Barros, promover a discussão pública, conforme 

disposto na alínea a) do n2 1 do art.º se do RME. O Sr. Vereador Dr. Filipe Viana apresentou 

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

considera como fazendo parte integrante da mesma. _ ___________ _ _ 

_ (03) OBRAS PÚBLICAS _______ __________ _ 

_ 3.1 - EMPREITADA DE "BENEFICIAÇÃO DA EB 2.3 ANTÓNIO FEIJÓ" - Aprovação da 

Minuta do Contrato. A ClImara Municipal deliberou por maioria com cinco votos a favor e 

uma abstenção do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, aprovar a Minuta do Contrato. O Sr. 

Vereador Dr. Filipe Viana apresentou declaração de voto, que se anexa à presente ata, como 

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

_ 3.2 - EMPREITADA DE "BENEFICIAÇÃO DA EB 2.3 DE FREIXO" - Aprovação da Minuta do 

Contrato. A ClImara Municipal deliberou por maioria com cinco votos a favor e uma 

abstenção do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, aprovar a Minuta do Contrato. O Sr. Vereador Dr. 

Filipe Viana apresentou declaração de voto, que se anexa à presente ata, como documento 

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

_ 3.3 - EMPREITADA DE " REQUALIFICAÇÃO URBANA - CENTRO CrVICO DE SANDIÃES E 

EXECUçAO DE PASSEIOS NA EN 306 KM 38.450 A KM 39.200" - Relatório finaI. A Câmara 

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

Dr. Filipe Viana, aprovar o Relatório Final e adjudicar a empreitada de "Requalificação 

Urbana - Centro C[vlco de Sandiães e Execução de Passeios na EN 306 KM 38.450 a KM 

39.200" à empresa Duque & Duque - Terraplanagens, Lda., pelo valor de 478.555,60 €, ao 

qual acresce o IVA à taxa legal em vigor. O Sr. Vereador Dr. Filipe Viana apresentou 
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declaração de voto, que se anexa à presente ata, como documento número um, e se 

considera como fazendo parte integrante da mesma., _____________ _ 

_ (04) JUNTAS DE FREGUESIA __________________ _ 

_ 4.1 - FREGUESIA DE NAVIÓ E VITORINO DOS PIÃES - Presente um oficio a solicitar a 

atribuição de uma comparticipação financeira destinada à obra de "Beneficiação da Ponte 

da lameira e Rua do Rio Nevoinho" - Trabalhos a mais. A Câmara Municipal deliberou por 

maioria com cinco votos a favor e uma abstenção do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, atribuir 

uma comparticipação financeira até ao montante máximo de 7.533,42 euros (sete mil 

quinhentos e trinta e três euros e quarenta e dois cêntimos) destinada à "Beneficiação da 

Ponte da Lameira", a transferir após a conclusão das obras. Mais deliberou por maioria com 

cinco votos a favor e uma abstenção do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, atribuir uma 

comparticipação financeira de 70% até ao montante máximo de 11.382,17 euros (onze mil 

trezentos e oitenta e dois euros e dezassete cêntimos), destinada à "Beneficiação da Rua do 

Rio Nevolnho", a transferir após a conclusão das obras, a transferir após a conclusão das 

obras. O Sr. Vereador Dr. Filipe Viana apresentou declaração de voto, que se anexa à 

presente ata, como documento número dois, e se considera como fazendo parte integrante 

da mesma. ____________________________ _ 

4.2 - FREGUESIA DE CALHEIROS - Presente um oficio a solicitar a atribuição de uma 

comparticipação financeira destinada à obra de "Beneficiação das Ruas de Esmorlgo e 

Lelró". A Câmara Municipal deliberou por unanimidade atribuir uma comparticipação 

financeira de 70% até ao montante máximo 22.979,74 euros (vinte e dois mil novecentos e 

setenta e nove euros e setenta e quatro cêntimos), destinada à obra de "Beneficiação das 

Ruas de Esmorigo e Lelró", a transferir após a conclusão das obras. _ _______ _ 

4.3 - FREGUESIA DE BEIRAL DO LIMA· Presente um oficio a solicitar a atribuição de 

uma comparticipação financeira destinada à obra de " Reconstrução de muro de suporte 

na Rua da Quingosta". A Câmara Municipal deliberou por unanimidade atribuir uma 

comparticipação de 70% até ao montante máximo 4.785,90 euros (quatro mil setecentos e 

oitenta e cinco mil e noventa cêntimos), destinada à obra de "Reconstrução de muro de 

suporte na Rua da Quingosta", a transferir após a conclusão das obras. _______ _ 

4.4 - FREGUESIA DA SEARA - Presente um oficio a solicitar a antecipação das verbas 

respeitantes à 1.e, 2.e e 3.! tranche de 2017. A Câmara Municipal deliberou por maioria 

com cinco votos a favor e uma abstenção do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, autorizar o 

adiantamento da 1!, 2! e 3i tranche de 2017, com exceção das verbas relativas à limpeza da 
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rede viária. O Sr. Vereador Dr. Filipe Viana apresentou declaração de voto, que se anexa à 

presente ata, como documento número dois, e se considera como fazendo parte integrante 

da mesma. _ __________________________ _ 

4.S - FREGUESIA DE ARCOZELO - Presente um emall a solicitar a antecipação das verbas 

respeitantes à 1.1, VI e 3.1 tranche de 2017. A Câmara Municipal deliberou por maioria 

com cinco votos a favor e uma abstenção do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, autorizar o 

adiantamento da 11, 2ª e 3ª tranche de 2017, com exceção das verbas relativas à limpeza da 

rede viária. O Sr. Vereador Dr. Filipe Viana apresentou declaração de voto, que se anexa à 

presente ata, como documento número dois, e se considera como fazendo parte Integrante 

da mesma. ___________________________ _ 

_ 4.6 - FREGUESIA DE POIARES - Presente um oficio a solicitar a atribuição de uma 

comparticipação destinada à aquisição de uma viatura para transporte escolar. A Câmara 

Municipal deliberou por maioria com cinco votos a favor e uma abstenção do Sr. Vereador 

Dr. Filipe Viana, atribuir uma comparticipação financeira no valor de 16.000,00 euros 

(dezasseis mil euros). destinada à aquisição de uma viatura para transporte escolar, 

mediante celebração de protocolo a estabelecer. O Sr. Vereador Dr. Filipe Viana apresentou 

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

considera como fazendo parte integrante da mesma. _ ____________ _ 

_ 4.7 - FREGUESIA DA RIBEIRA - Presente um processo de fixação toponímica. Apreciação 

e aprovação. A Câmara Municipal deliberou por maioria com cinco votos a favor e uma 

abstenção do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, aprovar a proposta de fixação toponlmlca e 

atribuir uma comparticipação financeira no montante de 1.000,00 euros (mil euros). O Sr. 

Vereador Dr. Filipe Viana apresentou declaração de voto, que se anexa à presente ata, como 

documento número dois, e se considera como fazendo parte integrante da 
mesma. _____________________________ _ 

_ 4.8 - FREGUESIA DE BÁRRIO E CEPÕES - Presente um oficio a solicitar a atribuição de 

uma comparticipação financeira destinada à obra de "Beneficiação das ruas de Paredes, 

Telhada/Outeiros, Corredouras, Picaranha, Herdade/Escola, S. João/Portela, Cruzes, 

Travessa da Insua e Largo da Paragem de Autocarros. A Câmara Municipal deliberou por 

unanimidade atribuir uma comparticipação financeira de 70% até ao montante máximo 

110.187,00 euros (cento e dez mil cento e oitenta e sete euros), destinada à obra 

"Beneficiação das ruas de Paredes, Telhada/Outeiros, Corredouras, Picaranha, 
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Herdade/Escola, S. João/Portela, Cruzes, Travessa da fnsua e Largo da Paragem de 

Autocarros", a transferir à medida da execução das obras., ____________ _ 

_ 4.9 - FREGUESIA DE ANAIS· Presente um oficio a solicitar a antecipação das verbas 

respeitantes à 1.1, 2.1 e 3.1 tranche de 2017. A Câmara MuniCipal deliberou por maioria 

com cinco votos a favor e uma abstenção do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, autorizar o 

adiantamento da 1ª, 2ª e 3ª tranche de 2017, com exceção das verbas relativas à limpeza da 

rede viária. O Sr. Vereador Dr. Filipe Viana apresentou declaração de voto, que se anexa à 

presente ata, como documento número dois, e se considera como fazendo parte integrante 

da mesma. ___________________________ _ 

_ 4.10 - FREGUESIA DA RIBEIRA· Presente um ofício a solicitar a antecipação das verbas 

respeitantes à 1.i , 2. i e 3.1 tranche de 2017. A Câmara Municipal deliberou por maioria 

com cinco votos a favor e uma abstenção do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, autorizar o 

adiantamento da li, 2i e 31 tranche/2017, com exceção das verbas relativas à limpeza da 

rede viária. O Sr. Vereador Dr. Filipe Viana apresentou declaração de voto, que se anexa à 

presente ata, como documento número dois, e se considera como fazendo parte integrante 

da mesma., _____________________________ _ 

_ 4.11- FREGUESIA DA CORRELHÃ - Presente um ofício a solicitar uma comparticipação 

financeira destinada à obra "Beneficiação das ruas de Campinho, Costa do Barrai, 

Bouçapalo, S. Tomé da Correlhã, Mourelo, Grufe, Fojo, Tanque, Costa, Subquintão, 

Telocrasto, Souto, Lelrlnhas, São Paulo, Gondarém, Matos dos Cerqueiras, Capelo do Bom 

Jesus, Pedrosa e travessas: Pedrosa, Portela, Pereira, Vinhais, Campo do Santíssimo e 

Souto. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade atribuir uma comparticipação 

financeira até ao montante máximo de 150.689,60 euros (cento e cinquenta mil seiscentos e 

oitenta e nove euros e sessenta cêntimos), destinada ii obra de "Beneficiação das Ruas de 

Campinho, Costa do Barrai, Bouçapaio, S. Tomé da Correlhã, Mourelo, Grufe, Fojo, Tanque, 

Costa, Subquintão, Telocrasto, Souto, Leirinhas, São Paulo, Gondarém, Matos dos 

Cerqueiras, Capelo do Bom Jesus, Pedrosa e travessas: Pedrosa, Portela, Pereira, Vinhais, 

Campo do Santlssimo e Souto", a transferir à medida da execução das obras. O Sr. Vereador 

Engº Manuel Barros apresentou declaração de voto, que se anexa ii presente ata, como 

documento número quatro, e se considera como fazendo parte integrante da 

mesma. _______________________________ _ 

_ (05) ASSUNTOS DIVERSOS ___ _ _____________ _ 
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5.1- PROPOSTA DO SR. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL (Aumento exceclonal dos 

Fundos Dlsponlvels a que alude a alínea c) do n.2 1 do art.9 4.2 da Lei n.2 8/2012, de 21 de 

fevereiro). A Câmara Municipal deliberou por maioria com cinco votos a favor e um voto 

contra do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, aprovar a proposta. ___________ _ 

_ 5.2 - PROPOSTA 00 SR. PRESIDENTE DA CÂMARA - VOTO OE PESAR - MÁRIO ALBERTO 

NOBRE LOPES SOARES - Aprovação. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade 

aprovar o voto de pesar proposto devendo ser dado conhecimento à família e ao Partido 

Socialista local, distrital e nacional. O Sr. Vereador Eng.2 Manuel Barros apresentou 

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

considera como fazendo parte integrante da mesma _____________ _ 

_ 5.3 - PRESCRiÇÃO OE D~BITOS 00 ANO 2008 - Aprovação. A Câmara Municipal 

deliberou por maioria com cinco votos a favor e uma abstenç:!io do Sr. Vereador Dr. Filipe 

Viana, declarar a prescrição dos débitos constantes da listagem apresentada. O Sr. Vereador 

Dr. Filipe Viana apresentou declaração de voto, que se anexa à presente ata, como 

documento número dois, e se considera como fazendo parte integrante da mesma. __ _ 

_ 5.4 - DECLARAÇÃO DE CEDENCIA GRATUITA DE TERRRENO ENTRE O ENG. g GASPAR OE 

CASTRO PACHECO E A CÂMARA MUNICIPAL DE PONTE OE LIMA - Aprovação. A Câmara 

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

Dr. Filipe Viana, aprovar a declaração de cedência gratuita de terreno. _______ _ 

_ 5.5 - DECLARAÇÃO DE CEDÊNCIA GRATUITA DE TERRRENO ENTRE O ENG. 2 GASPAR DE 

CASTRO PACHECO E A CÂMARA MUNICIPAL OE PONTE OE LIMA - Aprovação. A Câmara 

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

Dr. Filipe Viana, aprovar a declaração de cedência gratuita de terreno. _______ _ 

_ 5.6 - PONTE AMIGA - Presente o processo relativo às obras a realizar na residência da 

Sr.! Maria Engrácia Guimarães Pais Amorim, residente na rua de Mesão n2 265, freguesia 

de Rebordões Souto, tendo como entidade intermediária o "Centro Paroquial e Social de 

Rebordões Santa Maria". A Câmara Municipal deliberou por maioria com cinco votos a 

favor e uma abstenção do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, atribuir uma comparticipação no 

montante de 4.896,00 euros (quatro mil oitocentos e noventa e seis euros), de acordo com a 

Informação técnica, a transferir após a conclusão dos trabalhos, para o "Centro Paroquial e 

Social de Rebordões Santa Maria", entidade intermediária para a execução da mesma, 

mediante Informação dos serviços técnicos deste Municfpio, aprovando a sua execução. O 

Sr. Vereador Dr. Filipe Viana apresentou declaraç:!io de voto, que se anexa à presente ata, 



16 de janeiro de 2017 11 

como documento número dois, e se considera como fazendo parte Integrante da 

mesma. ________________________________________________________ __ 

_ 5.7 - HABITAÇÃO SOCIAL - Presente uma informação do Serviço Social a propor o 

pagamento de drvidas de renda da Sr~ Marisa de Sousa Calheiros, da CMPL 1 de Bárrio e 

Cepões, em 6 prestações no valor de 49,58 euros/mensal. A Câmara Municipal deliberou 

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

autorizar o pagamento de drvidas de renda da Srª Marisa de Sousa Calheiros, da CMPL 1 de 

Bárrio e Cepões, em 6 prestações no valor de 49,58 euros/mensal. O Sr. Vereador Dr. Filipe 

Viana apresentou declaração de voto, que se anexa à presente ata, como documento 

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

_ 5.8 - HABITAÇÃO SOCIAL - Presente uma informação do Serviço Social a solicitar 

autorização para transmissão de arrendamento do fogo no Bairro da Poça Grande, Bloco 3 

12 Dt.9 para a Sr.~ Gracinda Barros. A Câmara Municipal deliberou por maioria com cinco 

votos a favor e uma abstenção do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, autorizar a transmissão de 

arrendamento do fogo no Bairro da Poça Grande, Bloco 3 1~ Dt 2 para a Sr} Gracinda Barros. 

O Sr. Vereador Dr. Filipe Viana apresentou declaração de voto, que se anexa à presente ata, 

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

mesma. ______________________________________________________ _ 

_ 5.9 - HABITAÇÃO SOCIAL - Presente uma informação do Serviço Social a propor o 

pagamento em prestações da renda da Sra. Maria Júlia Magalhães Vieira Correia, 

referente ao mês de julho/2016, da CMPL 1 de Ardegão, Freixo e Mato. A Câmara 

Municipal deliberou por maioria com cinco votos a favor e uma abstenção do Sr. Vereador 

Dr. Filipe Viana, autorizar o plano de pagamento proposto relativo à renda referente ao mês 

de julho/2016, da CMPl 1 de Ardegão, Freixo e Mato em atraso da Sra. Maria Júlia 

Magalhães Vieira Correia, com uma prestação de 5 € mês. O Sr. Vereador Dr. Filipe Viana 

apresentou declaração de voto, que se anexa à presente ata, como documento número dois, 

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

_ 5.10 - HABITAÇÃO SOCIAL - Presente uma informação do Serviço Social respeitante à 

intervenção no fogo slto no bairro da Poça Grande em Arcozelo, no bloco 10, 32 Dt.2, 

tendo como Inquilina a Sr~ Carolina Maria Costa Machado. A Câmara Municipal deliberou 

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

encaminhar a situação para o gabinete jurídico para tratar dos procedimentos necessários à 

recuperação do fogo em causa. O Sr. Vereador Dr. Filipe Viana apresentou declaração de 
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voto, que se anexa à presente ata, como documento número dois, e se considera como 

fazendo parte integrante da mesma. ________________ __ _ 

_ 5.11 - PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO ENTRE O MUNICIPIO DE PONTE DE LIMA E A 

ASSOCIAÇÃO FLORESTAL DO LIMA - EQUIPA DE SAPADORES FLORESTAIS SF04-111 -

Aprovação. A Câmara Municipal deliberou por maioria com cinco votos a favor e uma 

abstenção do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, aprovar o protocolo., _________ _ 

_ 5.1Z • PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO ENTRE O MUNICIPIO DE PONTE DE LIMA E A 

ASSOCIAÇÃO FLORESTAL DO LIMA - EQUIPA DE SAPADORES FLORESTAIS SF16-111 -

Aprovação. A Câmara Municipal deliberou por maioria com cinco votos a favor e uma 

abstenção do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, aprovar o protocolo. _________ _ 

_ 5.13 • PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO ENTRE O MUNICIPIO DE PONTE DE LIMA E A 

ASSOCIAÇÃO FLORESTAL DO LIMA - EQUIPA DE SAPADORES FLORESTAIS SF18-111 -

Aprovação. A Câmara Municipal deliberou por maioria com cinco votos a favor e uma 

abstenção do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, aprovar o protocolo. _________ _ 

_ 5.14- PEDIDO DE REALIZAÇÃO DA FORMAÇÃO PRÁTICA EM CONTEXTO DE TRABALHO 

DA ESCOLA SECUNDÁRIA DE PONTE DE LIMA - CURSO PROFISSIONAL T~CNICO DE 

COM~RCIO - Formanda: Maria Leonor Biscaia Fernandes - Autorização. A Câmara 

Municipal deliberou por maioria com cinco votos a favor e uma abstenção do Sr. Vereador 

Dr. Filipe Viana, autorizar a realização da formação prática em contexto de 

trabalho. ___________________________ _ 

5.1S • PEDIDO DE REALIZAÇÃO DA FORMAÇÃO PRÁTICA EM CONTEXTO DE TRABALHO 

DA ESCOLA SECUNDÁRIA DE PONTE DE LIMA - CURSO PROFISSIONAL DE T~CNICO DE 

GESTÃO OE AMBIENTE - Formandas: Rita Magalhães do Nascimento e Joana Raquel Soares 

Torres - Autorização. A Câmara Municipal deliberou por maioria com cinco votos a favor e 

uma abstenção do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, autorizar a realização da formação prática 

em contexto de trabalho. ______________________ _ 

_ 5.16- PEDIDO DE REALIZAÇÃO DA FORMAÇÃO PRÁTICA EM CONTEXTO DE TRABALHO 

DA ESCOLA SECUNDÁRIA DE PONTE DE LIMA - CURSO PROFISSIONAL T~CNICO DE 

SECRETARIADO - Formando: João Guilherme Sequeiros Pereira - Autorização. A Câmara 

Municipal deliberou por maioria com cinco votos a favor e uma abstenção do Sr. Vereador 

Dr. Filipe Viana, autorizar a realização da formação prática em contexto de trabalho., __ _ 

_ 5.17- ACORDO DE COLABORAÇÃO PARA A FORMAÇÃO EM CONTEXTO DE TRABALHO-

CURSOS DE EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO PARA ADULTOS - Aprovação. A Câmara Municipal ~ 
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deliberou por maioria com cinco votos a favor e uma abstenção do Sr. Vereador Dr. Filipe 

Viana, aprovar o acordo de colaboração. ___________________ _ 

_ 5.18 - FRANCISCO GOMES, LDA. - Presente um ofício a manifestar interesse na 

aquisição do Lote LB-9 no Pólo Empresarial e Industrial da Queijada. A Câmara Municipal 

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

Viana, autorizar a venda do lote LB-9, inscrito na matriz predial urbana sob o art.º 1199, com 

a área global de 1305 m2, descrito na Conservatória do Registo Predial sob o nº 

550/20071112, da freguesia de Fornelos e Queijada, no Pólo Empresarial e Industrial da 

Queijada, a "Francisco Gomes, Lda." pelo valor total 13.315,00 euros (treze mil trezentos e 

quinze euros). O Sr. Vereador Dr. Filipe Viana apresentou declaração de voto, que se anexa à 

presente ata, como documento número um, e se considera como fazendo parte integrante 

da mesma. _ ____________________ _ 

_ S.19 - QUINTA DA LAGOEIRA - INVESTIMENTOS, S.A. - Presente um requerimento a 

solicitar a prorrogação do prazo para a celebração de escritura pública de venda do prédio 

rústico no lugar de Sabadão - Arcozelo. A Câmara Municipal deliberou por maioria com 

quatro votos a favor e dois votos contra dos Srs. Vereadores Dr. Filipe Viana e Engº Manuel 

Barros, autorizar a prorrogação do prazo em seis meses, para a celebração de escritura 

pública de venda do prédio rústico inscrito na matriz sob o art.º 478, da freguesia de 

Arcozelo. Os Srs. Vereadores Dr. Filipe Viana e Eng2 Manuel Barros apresentaram 

declarações de voto, que se anexam à presente ata, como documentos número um e seis, 

respetlvamente, e se consideram como fazendo parte integrante da mesma. _____ _ 

_ 5.20 - CARPINTARIA LlMIANA, LDA. - Presente um ofício a solicitar autorização para 

celebração de contrato promessa de compra e venda do lote L2-4 no Pólo Empresarial e 

Industrial da Gemieira. A Câmara Municipal deliberou por maioria com cinco votos a favor e 

um voto contra do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, autorizar a celebração de contrato 

promessa de compra e venda do lote L2-4 no Pólo Empresarial e Industrial da Gemlelra, da 

venda autorizada pela Câmara Municipal na reunião de 21 de novembro de 2016, devendo 

prestar a titulo de sinal e principio de pagamento, o montante equivalente a 10% do valor 

total da venda. O Sr. Vereador Dr. Filipe Viana apresentou declaração de voto, que se anexa 

à presente ata, como documento número um, e se considera como fazendo parte integrante 

damesma. ______________________________ _ 

_ 5.21 - TERRA REABILITAR - Presente uma informação do Gabinete Terra respeitante à 

candidatura apresentada pela Sr.~ Rosa Maria Rocha Pimenta, relativa ao edifício 
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localizado na Rua de Santo António n2 1, 2 e 3, em Ponte de Lima. A Câmara Municipal 

deliberou por maioria com cinco votos a favor e uma abstenção do Sr. Vereador Dr. Filipe 

Viana, aprovar a candidatura. O Sr. Vereador Dr. Filipe Viana apresentou declaração de voto, 

que se anexa à presente ata, como documento número dois, e se considera como fazendo 

parte integrante da mesma. _____________________ _ 

_ 5.22 - TERRA INCUBADORA DE EMPRESAS - Presente uma informação do Gabinete 

Terra respeitante à cedência de uma sala do jardim de Infância de Serdedelo. A Câmara 

Municipal deliberou por maioria com cinco votos a favor e uma abstenção do Sr. Vereador 

Dr. Filipe Viana, autorizar a cedência de uma sala no jardim-de-infância de Serdedelo. O Sr. 

Vereador Dr. Filipe Viana apresentou declaração de voto, que se anexa à presente ata, como 

documento número dois, e se considera como fazendo parte integrante da mesma. __ _ 

_ 5.23 - FIXAÇÃO DO PREÇO DOS BILHETES REFERENTES AOS ESPETÁCULOS A EFETUAR 

NO TEATRO DIOGO BERNARDES NO M~S DE FEVEREIRO/2017 - Aprovação. A Câmara 

Municipal deliberou por maioria com cinco votos a favor e uma abstenção do Sr. Vereador 

Dr. Filipe Viana, aprovar o preço dos bilhetes referentes aos espetáculos a efetuar no Teatro 

Diogo Bernardes no mês de fevereiro/2017, de acordo com o proposto. _______ _ 

_ 5.24 - UNIDADE DE CUIDADOS NA COMUNIDADE "SAÚDE MAIS PERTO" - Presente um 

emall a solicitar a cedência da Expolima para o dia 24 de fevereiro, entre as 14:30 e as 

16:00 horas. A Câmara Municipal deliberou por maioria com cinco votos a favor e uma 

abstenção do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, autorizar a cedência da Expolima para o dia 24 de 

fevereiro, entre as 14:30 e as 16:00 horas, a tftulo gratuito. O Sr. Vereador Dr. Filipe Viana 

apresentou declaração de voto, que se anexa à presente ata, como documento número dois, 

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

_ 5.25 - VITOR LEITÃO DA CUNHA - Presente um emall a solicitar a cedência do 

Auditório da Biblioteca Municipal para o dia 28 de janeiro, pelas 15:00 horas. A Câmara 

Municipal deliberou por maioria com cinco votos a favor e uma abstenção do Sr. Vereador 

Dr. Filipe Viana, autorizar a cedência do Auditório da Biblioteca Mun icipal para o dia 28 de 

Janeiro, pelas 15:00 horas, para apresentação do livro "Poemas do Amor e do Cosmos". O Sr. 

Vereador Dr. Filipe Viana apresentou declaração de voto, que se anexa à presente ata, como 

documento número dois, e se considera como fazendo parte integrante da mesma. __ _ 

_ S.26 - CAP EDM - Presente um emall a solicitar a cedência do Auditório Municipal para 

o dia 06 de fevereiro a partir das 09:30 horas. A Câmara Municipal deliberou por maioria 

com cinco votos a favor e uma abstenção do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, autorizar a 
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cedência do Auditório Municipal para o dia 06 de fevereiro a partir das 09:30 horas. O Sr. 

Vereador Dr. Filipe Viana apresentou declaração de voto, que se anexa à presente ata, como 

documento número dois, e se considera como fazendo parte integrante da mesma. __ _ 

_ 5.27 - AGRUPAMENTO DE ESCOLAS ANTÓNIO FEIJÓ - Presente um email a solicitar a 

cedência do Auditório Rio lima para o dia 26 de janeiro, entre as 13:00 e as 19:00 horas, 

para o dia 08 de fevereiro entre as 09:00 e as 12:30 horas e para o dia 09 de fevereiro 

entre as 08:30 e as 13:30 horas. A Câmara Municipal deliberou por maioria com cinco votos 

a favor e uma abstenção do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, autorizar a cedência do Auditório 

Rio Lima para o dia 26 de janeiro, entre as 13:00 e as 19:00 horas, para o dia 08 de fevereiro 

entre as 09:00 e as 12:30 horas e para o dia 09 de fevereiro entre as 08:30 e as 13:30 horas. 

O Sr. Vereador Dr. Filipe Viana apresentou declaração de voto, que se anexa à presente ata, 

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

mesma. ___________________________________________ _ 

_ 5.28 - COORDENADORA DA ELI DE PONTE DE LIMA - Presente um email a solicitar a 

cedência do Auditório da Biblioteca Municipal para o dia 31 de Janeiro, pelas 17:30 horas. 

A Câmara Municipal deliberou por maioria com cinco votos a favor e uma abstenção do Sr. 

Vereador Dr. Filipe Viana, autorizar a cedência do Auditório da Biblioteca Municipal para o 

dia 31 de janeiro, pelas 17:30 horas, para apresentação de um workshop. O Sr. Vereador Dr. 

Filipe Viana apresentou declaração de voto, que se anexa à presente ata, como documento 

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

_ 5.29 - CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS DE MANEIO - Presente uma informação da Chefe da 

Divisão Administrativa e Financeira relativa à constituição de fundos de maneio. A Clmara 

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

Dr. Filipe Viana, aprovar a constituição de Fundos de Maneio, nos termos da Informação da 

Chefe de Divisão Administrativa e Financeira. __________________ _ 

_ 5.30 - CONSTITUiÇÃO DE FUNDOS DE MANEIO - CPO 2017 - Presente uma informação 

da Chefe da Divisão Administrativa e Financeira relativa à constituição de fundos de 

maneio. A Câmara Municipal deliberou por maioria com cinco votos a favor e uma 

abstenção do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, aprovar a constituição de Fundos de Maneio, nos 

termos da Informação da Chefe de Divisão Administrativa e Financeira . O Sr. Vereador Dr. 

Filipe Viana apresentou declaração de voto, que se anexa à presente ata, como documento 

número dois, e se considera como fazendo parte integrante da mesma. ____ ___ _ 



16 de janeiro de 2017 16 

_5.31 - CONCURSO PÚBLICO "AQUISiÇÃO DE APÓLICES DE SEGUROS" - Adjudicação à 

empresa "Generali - Companhia de Seguros, S.A." e "Açoreana Seguros, S.A." 

representadas por João Mata, Lda. pelo valor de 195.751,18 euros, Isento de IVA. A 

Câmara Municipal deliberou por maioria com cinco votos a favor e um voto contra do Sr. 

Vereador Dr. Filipe Viana, aprovar o relatório final e adjudicar a "Aquisição de Apólices de 

Seguros" a "General! - Companhia de Seguros, S.A." e "Açoreana Seguros, S.A." 

representadas por João Mata, Lda. pelo valor de 195.751,18 euros, Isento de IVA. O Sr. 

Vereador Dr. Filipe Viana apresentou declaração de voto, que se anexa à presente ata, como 

documento número um, e se considera como fazendo parte integrante da mesma. ___ _ 

_ 5.32 - MOSTRA DE ARTE CONTEMPORÂNEA Memória & Identidade(s) - Aprovação. A 

Câmara Municipal deliberou por maioria com cinco votos a favor e uma abstenção do Sr. 

Vereador Dr. Filipe Viana, aprovar as condições de participação. _________ _ 

_ 5.33 - PARQUE ESCOLAR, E.P. E - CONTRATO DE CEDÊNCIA DE INSTALAÇÕES 

DESPORTIVAS E DA ANTIGA EB1 DE PONTE DE LIMA - Aprovação. A Câmara Municipal 

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

Viana, aprovar o contrato. ______________________ _ 

_ 5.34 - NORMAS PARA VENDA DE VINHO DO CENTRO DE INTERPRETAÇÃO E 

PROMOÇÃO DO VINHO VERDE PONTE DE LIMA - Aprovação. A Câmara Municipal 

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

Viana, aprovar as normas. ______________________ _ 

5.35 - PROPOSTA DE TARIFÁRIO PARA OS NOVOS BUNGALOWS DA QUINTA DE 

PENTlEIROS - Aprovação. A Câmara Municipal deliberou por maioria com cinco votos a 

favor e um voto contra do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, aprovar a proposta nos termos da 

informação do Chefe da Unidade de Recursos Naturais e Rurais., _________ _ 

_ (06) ATRIBUIÇÃO DE SUBsloIOS _______________ _ 

_ 6.1 - ASSOCIAÇÃO CONCELHIA DAS FEIRAS NOVAS (MUSEU DO BRINQUEDO 

PORTUGUÊS) - APROVAÇÃO DO PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO PARA O ANO DE 

2017 E ATRIBUiÇÃO DE SUBsIDIO ANUAL NO ÂMBITO DO PROTOCOLO CELEBRADO EM 31 

DE MAIO DE 2010. A Câmara Municipal deliberou por maioria com quatro votos a favor e 

um voto contra do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, aprovar o Plano de Atlvidades e Orçamento 

para o ano de 2017, atribuindo um subsídio no valor de 38,791,04 euros (trinta e oito mil 

setecentos e noventa e um euros e quatro cêntimos) . A Sr.~ Vereadora Dr.~ Ana Machado 
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neste ponto não votou declarando-se impedida, considerando o cargo que exerce na 

Associação. ___________________________ _ 

_ 6.2 - AUTOMÓVEL CLUBE DE PORTUGAL - Presente um email a solicitar a atribuição de 

um subsidio para a realização do "Rally de Portugal". A Câmara Municipal deliberou por 

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

um subsídio no valor de 20.000,00 euros (vinte mil euros), destinado a custear as despesas 

advenientes da realização do "Rally de Portugal", com vista a garantir duas passagens com 

os carros da prova pelo Centro Urbano, de acordo com o itinerário aprovado. O Sr. Vereador 

Dr. Filipe Viana apresentou declaração de voto, que se anexa à presente ata, como 

documento número um, e se considera como fazendo parte integrante da mesma. ___ _ 

_ (07) APROVAÇÃO DA ATA EM MINUTA:- Nos termos dos números 3 e 4, do artigo 57g, 

da lei nº 75/2013, de 12 de Setembro, foi deliberado aprovar a ata desta reunião, em 

minuta, para surtir efeitos imediatos. Esta deliberação foi tomada por maioria com cinco 

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

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

declarou encerrada a reunião pelas dezoito horas e quinze minutos. ________ _ 

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

-A Secretária, 

troo" * i(~ J:lhQ dt~Co 4~ 



MOVIMENTO 51 Soe. r 

DECLARAÇÃO DE VOTO 

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

das suas funções, declarar o seu voto contra, no âmbito do ponto 

cZo! ' .R'':<iJ J'';'ol(' J. 'i)'.1,' 0';';'0/.'" '"3 3 ' 5.)9,'5 l!l 50";'",,, 5· 3&/ G-J 
) 'I ' ) ; .J 

com os fundamentos e considerandos seguintes: 

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

decisão em causa, com violação legal da Lei das Autarquias Locais e dos mais elementares 

direitos democráticos; 

2 - Considerando que na reunião de hoje, o ora Vereador não recebeu a respectiva 

documentação do ponto em causa , uma regra geral no anterior e neste mandato, razão pela 

qual fora intentada a competente acção judicial para o efeito; 

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

autárquicos na realização dum projecto em comum; cfr.: orçamento participativo e 

participação de ideias; 

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

imposição e não de diálogo construtivo; 

5 - Considerando que a nossa Vila de Ponte de Lima, com 891 anos de existência, nos 

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

principio da representatividade e do esplrito democrático das nossas raizes. 

Face ao expendido, em coerência democrática e com mundividência diferente de considerar o 

principio da representatividade , pelas pessoas e pelo nosso território, voto contra . 

Ponte de Lima, 16 de Janeiro de 2017, 

O Vereador do Movimento 51 , 

(Filipe Viana) 

1 



MOVIMENTO 51 

DECLARAÇÃO DE VOTO 

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

das suas funções, declarar o seu voto de abstenção, no âmbito do ponto 

~ ,)1'5.2; L( ,,,(} 'Li ·h; 4. 'i; ~. (/ ,1;,; , 4 -1j Lf.,l:J~ 5 -.3;~ 4 çq;,' 5.8;' S.~/ 5 .)0/ 
com os fundamentos e considerandos seguintes: s.l! ; s· ; , .1 ~ ; '5,.I-~ ; S.,u / t; .J t,. 5 · :113,' 

5.'2>0; 
1 - Considerando que não lhe foram juntos os respectivos documentos para sustentar a 

decisão em causa, com violação legal da Lei das Autarquias Locais e dos mais elementares 

direitos democráticos; 

2 - Considerando que na reunião de hoje. o ora Vereador não recebeu a respectiva 

documentação do ponto em causa, uma regra geral no anterior e neste mandato. razão pela 

qual fora intentada a competente acção judicial para o efeito; 

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

autárquicos na realização dum projecto em comum; cfr.: orçamento participativo e 

participação de ideias; 

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

imposição e não de diálogo construtivo; 

5 - Considerando que a nossa Vila de Ponte de Lima, com 891 anos de existência, nos 

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

principio da representatividade e do espirito democrático das nossas raizes ; 

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

serviço e não na esteira da pedagogia da subserviência. 

Face ao expendido , em coerência democrática e com mundividência diferente de considerar o 

princfpio da representatividade, pelas pessoas e pelo nosso território, voto abstenção. 

Ponte de Lima, 16 de Janeiro de 2017, 

O Vereador do Movimento 51, 

r -p~ s 
(Filipe Viana) 

1 



DECLARAÇÃO DE 
PO~DEWI.\ 

Um partido ao seu lado 

VOTO 

Na qualidade de vereador do PPD/PSD voto contra a aprovação da ata número 

01/2017, relativa à reunião ordinária da Câmara Municipal realizada no dia 2 de janeiro 2017, 

porque a mesma não cumpre os requisitos legais, omitindo as respostas do Senhor Presidente 

da Câmara Municipal às questões por mim colocados. Apesar dos constantes apelos para que 

essa situação seja devidamente corrigida, a redação das atas continua incompleta, 

prejudicando o relato genérico dos assuntos e temas tratados na referida reunião. 

Lamento que a descrição escrita dos assuntos analisados nas reuniões continue 

amputada de informação importante, prejudicando o valor documental e histórico da gestão 

do nosso Município. A ata não deve ser um Instrumento para fazer política como tem 

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

tratados. 

Ponte de Lima, 16 de janeiro de 2017 

o Vereador do PPD/PSD, 

(Manuel Pereira da Rocha Barros) 

manuelbarrosvereadorcmpl@gmall.com 



PONTE DE LlIofA 
U", partido ao seu lado 

DECLARAÇÃO DE VOTO 

Há um provérbio popular que diz: "mais vale tarde do que nunca". A freguesia da Correlhã 

pretendia a melhoria das ruas que estavam deterioradas, algumas devido à realização de obras 

de saneamento básico. Com a comparticipação financeira, hoje, aprovada será possfvel 

beneficiar o seu pavimento, tornando mais cómoda a circulação. 

Aproveito para lembrar o executivo do cumprimento de uma promessa feita à freguesia 

relativa à construção de uma piscina, cujo terreno foi adquirido há vários anos, e que está 

reservado para esse efeito. Trata-se de um equipamento de imperiosa necessidade, porque irá 

servir os alunos da EBIjJardim de Infância, enriquecendo o projeto educativo do agrupamento, 

bem como a comunidade em geral. Além disso, permitirá ao Centro Paroquial e Social facultar 

aos idosos um envelhecimento mais ativo, melhorando dessa forma a sua qualidade de vida. 

Ponte de Lima, 16 de janeiro de 2017 

manuelbarrosyereadorempl@gmail.eom 

o ve~PD/PSD, 

(Manuel Barros) 



DECLARAÇÃO DE 

Voto de Pesar 
PONrr DE LIMA 

Um partido ao seu lado 

VOTO 

o Município tornou público, no dia 10 de Janeiro de 2017, um voto de pesar pela 

morte do Dr. Mário Soares. Tomei conhecimento dessa iniciativa apenas através da 

comunicação social. O senhor Presidente da Câmara, não informou, previamente, os 

vereadores da oposição que compõem o executivo de uma decisão cuja competência é da 

Câmara Municipal. Com este comportamento revelou falta de elevação democrática e sentido 

de responsabilidade nas funções que exerce. 

Naturalmente, associo-me convictamente ao voto de pesar apresentado na reunião da 

Câmara Municipal. No entanto, não posso deixar de lamentar que o executivo de maioria 

tome decisões que são da competência do órgão Câmara Municipal no conforto dos seus 

gabinetes, sem consultar ou informar todos os elementos da vereação. No caso concreto 

deste voto de pesar, tal atitude retirou dignidade à deliberação tomada, respeitante ao 

falecimento de uma personalidade que sempre defendeu a democracia e os valores 

democráticos. 

Ponte de Lima, 16 de janeiro de 2017 

o Vereador do PPD/PSD, 

(Manuel Pereira da Rocha Barros) 

manuelbarrosvereadorcmpl@gmail.com 



PONIl:DE InfA 
Um partido ao seu lado 

DECLARAÇÃO DE VOTO 

A construção da central de betuminoso, no lugar de Sabadão, freguesia de Arcozelo, 

transformou-se num triste acontecimento e num mau exemplo de incumprimento das normas 

legais que regem a gestão e o ordenamento do território. 

A forma como o executivo de maioria geriu todo este processo contribuiu para incentivar 

e alimentar a ilegalidade, permitindo um regime de exceção e ignorando os apelos da população 

da freguesia de Arcozelo. 

Perante as dúvidas existentes e a reação negativa dos arcozelenses, esperava-se que a 

Câmara Municipal, na pessoa do senhor Presidente, tivesse uma atitude proactiva, em primeiro 

lugar, impedindo, por todos os meios, o início da construção, sem licenciamento, da referida 

central e, depois, reunindo todas as partes interessadas, no sentido de se encontrar uma solução 

de consenso. Em vez disso, procurou "tapar o sol com a peneira", virando a cara para o lado e 

mantendo uma atitude de cumplicidade com um empresário que decidiu não respeitar as regras 

do Estado de direito, plasmadas na Constituição da República Portuguesa. 

No exerdcio das minhas funções procurei, várias vezes, que o senhor Presidente da 

Câmara Municipal reunisse todas as partes interessadas para se encontrar uma solução para o 

problema existente, não tendo sido demonstrada qualquer disponibilidade e abertura ao diálogo. 

A título de exemplo, refiro o requerimento que apresentei por escrito, em 19 de dezembro, a 

solicitar o agendamento com caráter de urgência de uma reunião do executivo com a Junta de 

Freguesia, o empresário e a Associação Cívica Verde Maiúsculo de Arcozelo, em representação 

da população desta freguesia. 

Volvido um mês após este pedido, ainda não obteve qualquer resposta, o que é revelador 

da falta de interesse na resolução deste problema concelhio, particularmente dos munícipes de 

Arcozelo. 

manuelbarrQsyereadorcmpl@lVDail.com 



Tendo em consideração todo o historiai deste processo e os fatos entretanto ocorridos, 

caracterizado por constantes atropelos, ausência de licenciamento e violação da legislação em 

vigor, voto contra a prorrogação de prazo, solicitando a denúncia ou resolução do contrato 

promessa de compra e venda por incumprimento dos deveres contratuais do promitente 

comprador e a realização de uma reunião com todas as partes int eressadas, conforme o meu 

pedido de 19 de dezembro de 2016. 

Ponte de Lima, 16 de janeiro de 2017 

o Vereador do PPD/PSD, 

~ 
(Manuel Barros) 

manuelbarrosvereado[Çmpl@gmajl.com 


