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_ PERfODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA: ______________ _ 

_ lnterven~tio dos Vereadores: --------------------

_ Usou da palavra, em prlmeiro Iugar o Sr. Vereador Eng.2 Manuel Barros referlndo a 

existencia de descontentamento por parte dos comerciantes, relativamente a iluminac;:ao 

publica colocada na Rua Conde de Bertiandos, pais conslderam que nao e a mais adequada, 

devendo a Camara Municipal equacionar a hip6tese de reforc;:ar a iluminac;:ao publica 

naquelazona. ____________________________ _ 

__ De seguida usou da palavra o Sr. Vereador Dr. Filipe Viana que abordou os seguintes 

assuntos: Resoluc;:ao da Assembleia da Republica de 7 de fevereiro; reorganizac;:ao 

administratlva; orc;:amento participative; 4 de fevereiro, Dia Mundial da Luta contra o 

Cancro; 11 de fevereiro, Dia Mundial do Doente; urgencia de Ponte de Lima; 13 de fevereiro, 

Dia Mundial da Radio; apoios e incentives ~s radios Locais; apoios domiciliarios n.Q SOS; 

parabenizou todos os exitos desportivos e educativos; disposlc;:ao da mesa contra o 

regimento; transparencia municipal Ponte de Lima ocupa o 18SQ Iugar; obras na expolima, 

direitos de autor, estacionamento. ----------------------

_ o Sr. Presidente da C~mara e os Srs. Vereadores prestaram os esclareclmentos tides por 

necessarios. ___________________________ _ 

ORDEM DO DIA: Presente a ordem de trabalhos, foram tomadas as seguintes resoluc;:Bes 

acerca dos assuntos dela constantes. _____________________ _ 

_ (01) APROVA~O OA ATA DA REUNIAO ANTERIOR: • A C§mara Municipal em 

cumprimento do disposto no numero 2, do artlgo 57!2, da Lei n,!:! 75/2013, de 12 de 

setembro, e sem prejurzo da sua previa aprovac;:ao sob a forma de minuta, para efeitos do 

disposto nos numeros 3 e 4 do citado artlgo, deliberou aprovar a ata da reuniao realizada em 

de 2017, pelo que vai a mesma ser assinada pelo Exmo. Presidente e pela Secretaria. Esta 

deliberac;:ao foi tomada par maioria com cinco votos a favor e dais votes contra des Srs. 

Vereadores EngQ Manuel Barros e Dr. Filipe Viana. ______________ _ 

_ (02) OBRAS PARTICULARES -~---------------

_2.1- PROCESSO DE LOTEAMENTO N2 6/07 B- PEDIDO DE ALTERAC::AO AO ALVARA DE 

LOTEAMENTO N!Z 11/07 - LOTES N.2s 11 e 12 - Rua Monte das Valas - Freguesia de 

Fornelos e Queijada - Requerente: BSD - The Best Solution Design, S.A. - Aprova!;io. A 

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

Vereador Dr. Filipe Viana, aprovar a altera~ao. 0 Sr. Vereador Dr. Filipe Viana apresentou 
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declara~ao de voto, que se anexa a presente ata, como documento numero um, e se 

consldera como fazendo parte integrante da rnesma. ____________ _ 

_ 2.2- PROCESSO DE LOTEAMENTO N!! 120/84 - PEDIDO DE ALTERAtAO AO ALVARA DE 

LOTEAMENTO N!! 120/84 ~ LOTE N!! 1 - Travessa da Quinta de Clma ne 65 - Freguesla de 

Gemieira - Requerente: Manuel Augusto Martins Bota • Promo~ao de consulta aos 

proprietaries por edital, conforme o dlsposto no n2 3 do art.V 62 do RME. A Camara 

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

Filipe Viana, promover a consulta aos proprietaries por edltal, conforme o dlsposto no ng 3 

do art.2 6g do RME. 0 Sr. Vereador Dr. Filipe Viana apresentou declara~ao de voto, que se 

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

integrante da mesma. ______________________ _ 

~2.3- PROCESSO DE LOTEAMENTO N2 12/88- PEDIDO DE ALTERAtAO AO ALVARA DE 

LOTEAMENTO Ng 19/89 - LOTE N!! 2 - Rua do Tribeiro n!! 413 ~ Freguesia de Feitosa -

Requerente: Ant6nio Fernandes Correia - Aprovaciio. A Camara Municipal dellberou por 

malorla com seis votos a favor e urn veto contra do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, aprovar a 

a ltera~ao. 0 Sr. Vereador Dr. Filipe Viana apresentou declarac;ao de voto, que se anexa a 
presente ata, como documento numero urn, e se considera como fazendo parte lntegrante 

da mesma. _________________________ _ 

_ 2.4- PROCESSO DE LOTEAMENTO N2 25/92- PEDIDO DE ALTERAtlO AO ALVARA DE 

LOTEAMENTO Ng 2/01 - LOTE N!! 33 - Rua de Angola e Rua de Ceuta - Freguesla da Feitosa 

- Requerente: Costa, Silva & Rebelo - lmoveis do Lima, Lda. - Promover a discussiio 

publica~ conforme disposto na aHnea a) do nv 2 do art.2 222 do RJUE. A Camara Municipal 

dellberou por malorla com cinco votos a favor, uma absten~ao do Sr. Vereador Eng.!2 

Manuel Barros e urn voto contra do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, promover a discussao 

publica, conforme disposto na aHnea a) do nQ 2 do art.Q 22Q do RJUE. 0 Sr. Vereador Dr. 

Filipe Viana apresentou declara~ao de voto, que se anexa a presente at a, como documento 

numero urn, e se considera como fazendo parte lntegrante da mesma. ______ _ 

_ (03} OBRAS PUBLICAS ------------------~ 

_ 3.1 - EMPREITADA DE "BENEFICIA~O E REPARAtAO DE EQUIPAMENTOS 

DESPORTIVOS MUNICIPAlS - BENEFICIAc;:Ao E AMPLIAc;:AO DO EDIFiCIO DA BANCADA DO 

CAMPO MUNICIPAL DO CRUZEIRO" • ANALISE DE ERROS E OMISS0ES - Ratifica~io do 

despacho proferido pelo Sr. Presidente da Cimara a 31 de janeiro de 2017 de aprova(:ao 

dos erros e omlss6es aceltes, bem como retifica~ao do descritivo do articulado e 
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autoriza~io de prorroga~ao do prazo para apresenta~lo de propostas para as 18:00 horas 

do dla 13 de fevereiro de 2017. A Camara Municipal deliberou por maioria com seis votos a 

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

Sr. Presidente da C~mara a 31 de janeiro, nos termos e para os efeitos do disposto no nQ3 do 

artigo 3SQ do Anexo I da Lei n.Q 75/13 de 12 de setembro, de aprovac;:ao dos erros e 

omissoes aceites, bem como retiflca~ao do descritivo do artlculado e autorizac;:ao de 

prorroga<;ao do prazo para apresentac;:ao de propostas para as 18:00 horas do dia 13 de 

fevereiro de 2017. 0 Sr. Vereador Dr. Filipe Viana apresentou declarac;:ao de voto, que se 

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

integrante da mesma. _____________________ _ 

_ 3.2 - EMPREITADA DE "REQUALIFICA~AO DO CENTRO ciVJCO DE FORNELOS E 

BENEFICIA~lo DA RUA DO MIRANTE EM REBORD0ES SOUTO" • ANALISE DE ERROS E 

OMISSOES - Ratlfica~5o do despacho proferldo pelo Sr. Presldente da Cimara a 31 de 

janeiro de 2017 de aprova~io dos erros e omissoes aceites, bern como retifica~ao do 

descritivo do articulado e autoriza~ao de prorroga~io do prazo para apresenta~ao de 

propostas para as 18:00 horas do dla 10 de feverelro de 2017. A C§mara Municipal 

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

Viana, ratificar o despacho proferido pelo Sr. Presidente da Ctimara a 31 de janeiro, nos 

termos e para os efeitos do disposto no n23 do artigo 3SQ do Anexo I da Lei n.Q 75/13 de 12 

de setembro, de aprovac;:ao dos erros e omissoes aceites, bern como retificac;:ao do descritivo 

do articulado e autorizac;:ao de prorrogac;:ao do prazo para apresentac;:ao de propostas para 

as 18:00 horas do dia 10 de feverelro de 2017. 0 Sr. Vereador Dr. Filipe Viana apresentou 

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

considera como fazendo parte lntegrante da mesma. ____________ _ 

_ 3.3 - EMPREITADA DE ''REQUALIFICA~AO URBANA CENTRO dVICO DE CALHEIROS" -

ANALISE DE ERROS E OMISSOES- Ratifica~ao do despacho proferido pelo Sr. Presidente da 

Camara a 07 de fevereiro de 2017 de aprova~ao dos erros e omlssOes aceltes e autorlza~ao 

de prorroga~5o do prazo para apresenta~ao de propostas para as 18:00 horas do dia 13 de 

fevereiro de 2017. A Cc~mara Municipal deliberou por maioria com seis votos a favor e um 

veto contra do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana~ ratificar o despacho proferido pelo Sr. 

Presidente da Camara a 07 de fevereiro, nos termos e para os efeitos do disposto no n23 do 

artigo 352 do Anexo I da Lei n.2 75/13 de 12 de setembro, de aprovac;:ao dos erros e 

omissoes aceites e autorizac;:ao de prorroga~ao do prazo para apresentac;:ao de propostas 
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para as 18:00 horas do dla 13 de fevereiro de 2017. 0 Sr. Vereador Dr. Filipe Viana 

apresentou declara<;ao de voto, que se anexa a presente ata, como documento numero urn, 

e se consldera como fazendo parte integrante da mesma. __________ _ 

_ (04) ASSUNTOS DIVERSOS ------------------

_ 4.1 - CONCURSO PUBLICO "AQUISI~AO DE AP6LICES DE SEGURO PARA 2017" -

Ratifica~ao do despacho proferido pelo Sr. Presidente da Camara a 26 de janeiro de 2017 

de aprova~lo da Minuta do Contrato. A C~mara Municipal deliberou por maioria com seis 

votos a favor e urn voto contra do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, ratificar o despacho 

proferido pelo Sr. Presidente da C~mara a 26 de janeiro, nos termos e para os efeitos do 

disposto no nQ3 do artigo 3SQ do Anexo I da Lei n.Q 75/13 de 12 de setembro, de aprova<;ao 

da minuta do contrato. 0 Sr. Vereador Dr. Flllpe Viana apresentou declara9~0 de voto, que 

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

lntegrante da mesma. _____________________ _ 

_ 4.2 - ARRENDAMENTO DO BAR DO PARQUE DO ARNADO - Emissao de parecer 

favoravel a adjudica~ao ao Sr. Francisco Manuel leal da Silva Ferreira, pelo valor de 575,00 

euros/mensal, acrescldo de IVA a taxa legal em vigor. A Camara Municipal deliberou por 

maioria com seis votos a favor e uma absten<;ao do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, emitir 

parecer favoravel a adjudlca950 ao Sr. Francisco Manuel Leal da silva Ferreira do Bar do 

Parque do Arnado, pelo valor de 575,00 euros/mensal, acrescido de IVA a taxa legal em 

vigor. 0 Sr. Vereador Dr. Filipe Viana apresentou declarar;ao de voto, que se anexa a 
presente ata, como documento numero dois, e se considera como fazendo parte integrante 

da mesma. --------------------------------
_4.3- PARQUE DE ESTACIONAMENTO JUNTO AO HOSPITAL- LOJA N2 32- Presente urn 

email do Sr. Januarlo Viana Lopes a solicitar o arrendamento da loja n~ 32, pelo valor base 

de 250,00 euros/mes. A Camara Municipal dellberou por malorla com seis votos a favor e 

uma absten~ao do Sr. Vereador Dr. Flllpe VIana, autorlzar o arrendamento da loja nsr 32, pelo 

valor base de 250,00 euros/mes, ao Sr. Januario Viana Lopes. 0 Sr. Vereador Dr. Filipe Viana 

apresentou declara~ao de voto, que se anexa a presente ata, como documento numero dais, 

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

_ 4.4 - PONTE AMIGA • Presente o processo relativo as obras a realizar na residencia da 

Sr. Joao Rui Pereira Rodrigues da Cruz, residente no Iugar de Carreira, na freguesla da 

Rlbelra, tendo como entidade intermediaria a "Fabrica da lgreja deS. Joao da Ribeira". A 

Camara Municipal deliberou por maioria com seis votos a favor e uma absten~ao do Sr. 
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Vereador Dr. Filipe Viana, atrlbulr uma compartlclpac;ao ate ao montante maximo de 

4.569AS euros (quatro mil quinhentos e sessenta e nove euros e quarenta e cinco 

c@ntimos), de acordo com a informac~o tecnlca, a transferir ap6s a conclusao dos trabalhos, 

para o ''Fabrica da lgreja de S. Joao da Ribeira11
, entidade intermediaria para a execucao da 

mesma, mediante informa~ao dos servl~os tecnicos deste Municfpio, aprovando a sua 

execuc;ao. 0 Sr. Vereador Dr. Filipe Viana apresentou declaracao de voto, que se anexa a 
presente ata, como documento numero dais, e se considera como fazendo parte integrante 

da mesma. --------------------------------------------------------
_ 4.5 - HABITAc;AO SOCIAL- Presente uma informa~ao do Servi~o Social a propor a 

altera~ao do realojamento da Sr!! Rosa Amorim da Cunha Gomes e seu agregado familiar 

na Casa Amlga de Cepoes, CMPL 2 em Vale na freguesia de Barrio e Cepoes, com uma 

renda apoiada de 111,08 euros. A CSmara Municipal dellberou por malorla com sels votos a 

favor e uma abstenc;ao do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, autorizar o realojamento da Sr!! Rosa 

Amorim da Cunha Gomes e seu agregado familiar na Casa Amiga de Cepoes, CMPL 2 em Vale 

na freguesia de Barrio e Cep5es, com uma renda apoiada de 111,08 euros. 0 Sr. Vereador 

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

documento numero dols, e se considera como fazendo parte lntegrante da mesma. __ _ 

_ 4.6 - BIBLIOTECA MUNICIPAL DE PONTE DE LIMA- Presente uma informa~ao da 

coordenadora da Blblloteca Dr! Ana Carneiro a propor a venda da publlca~ao ((Teresa 

Numa Viagem ao Tempo do Cardeal Sara iva", pelo pre~o de venda unitario de 3,00 euros. 

A C~mara Municipal dellberou por malorla com seis votos a favor e uma abstenc;ao do Sr. 

Vereador Dr. Filipe Viana, autorizar a venda da publicac;ao 11Teresa Numa Viagem ao Tempo 

do Cardeal Saralva", pelo prec;o de venda unit~rlo de 3,00 euros. 0 Sr. Vereador Dr. Flllpe 

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

numero dois, e se considera como fazendo parte lntegrante da mesma. ______ _ 

4.7- PROPOSTA DE INGRESSOS NO CENTRO DE INTERPRETAc;AO DO TERRIT6RIO

Aprova~ao. A Camara Municipal deliberou por maioria com seis votos a favor e urn voto 

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

___ 4.8 - CONTRATO DE PARTILHA DE POUPANc;AS LfQUIDAS - ADITAMENTO N!! 1 ~ 

Aprova~ao. A Camara Municipal deliberou por maioria com seis votos a favor e um voto 

contra do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, aprovar o contrato. ________________ _ 

_ 4.9 - PROPOSTA DO SR. VEREADOR ENG. MANUEL BARROS • "FEIRA NOVAS" -

Aprova~ao. A Camara Municipal deliberou por maioria com cinco votos contra do Sr. 
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Presidente e dos Vereadores eleitos pelo CDS-PP, uma absten~ao do Sr. Vereador Dr. Filipe 

Viana e urn voto a favor do Sr. Vereador Eng9 Manuel Barros, rejeitar a proposta. 0 Sr. 

Presidente e os Vereadores eleitos pelo CDS-PP apresentaram declara9ao de voto, que se 

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

lntegrante da mesma. _____________________ _ 

_ 4.10- FIXA~AO DO PRE~O DOS BILHETES REFERENTES AOS ESPETACULOS A EFETUAR 

NO TEATRO DIOGO BERNARDES NO MES DE MAR~0/2017 - Aprova~lo. A Camara 

Municipal deliberou por maioria com seis votos a favor e uma abstenc;:ao do Sr. Vereador Dr. 

Filipe Viana, aprovar o pre~o dos bilhetes referentes aos espetaculos a efetuar no Teatro 

Diogo Bernardes no mes de marc;:o/2017, de acordo como proposto. _______ _ 

_ 4.11 - GUSTAVO PIMENTA - 11A SORTE DE TER MEDO" • Presente uma proposta da 

Comissao Editorial para aquisi~ao de 30 exemplares da obra. A Camara Municipal deliberou 

por malorla com sels votos a favor e uma abstenc;:ao do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, 

adquirir 30 exemplares da obra "A Sorte deTer Medo", pelo prec;o unitario de 17,00 euros 

(dezassete euros). 0 Sr. Vereador Dr. Filipe Viana apresentou declarac;ao de voto, que se 

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

integrante da mesma. ______________________ _ 

_ 4.12- PARCERIA PARA A FORMA~AO EM CONTEXTO DE TRABALHO - CURSO TECNICO 

SUPERIOR PROFISSIONAL DE GEOINFORMATICA E GESTAO DE RECURSOS NATURAlS -

Aprova~ao. A Camara Municipal deliberou por maioria com seis votos a favor e uma 

abstenc;ao do Sr. Vereador Dr. Filipe VIana, aprovar a parcerla para a formac;§o em contexte 

de trabalho apenas para urn estagiario. ------------------

_4.13 ~ ESCOLA EBl DE FREIXO- Presente um email a sollcltar a ced@ncla da Piscina 

Municipal de Freixo, no periodo das ferias da Pascoa. A Camara Municipal deliberou por 

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

ced~ncia da piscina municipal de Freixe, no perfodo das ferias da Pascoa, na condi~ao de 

ficar salvaguardada a existencia de nadadores salvadores. 0 Sr. Vereador Dr. Filipe VIana 

apresentou declara~ao de voto, que se anexa a presente ata, como documento numero dais, 

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

_ 4.14 • ALARGAMENTO DE HORARIO DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO 

COMERCIAL - Presente um requerimento em nome de Ant6nio Alberto Gonc;:alves Pereira, a 

requerer o alargamento do horario de funcionamento do Cafe/Snack-Bar, sito na Av. de 

Sandiaes n2 509, Freguesias do vale do Neiva, ate as 04:00 horas, aos fins-de-semana e 



13 de fevereiro de 2017 9 

vesperas de ferlado nos meses de fevereiro, mar~o, abril, maio, junho, setembro, outubro e 

novembro e todos os dias de julho, agosto e dezembro. A C§mara Municipal deliberou por 

malorla com seis votes a favor e uma absten~ao do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, autorizar o 

alargamento do horario de funcionamento do Cafe/Snack-Bar, sito na Av. de Sandl§es ng 

509, Freguesias do vale do Nelva, ate as 04:00 horas, aos fins-de-semana e vesperas de 

feriado nos meses de fevereiro, mar~o, abril, maio, junho, setembro, outubro e novembro e 

todos os dias de julho, agosto e dezembro, a titulo precario, sendo revogada esta 

autoriza~ao case hajam reclamac;:oes devidamente fundamentadas. 0 Sr. Vereador Dr. Filipe 

VIana apresentou declara~ao de veto, que se anexa a presente ata, como documento 

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

_ 4.15- ASSOCIA(:AO DE PAIS DA EB 2.3 ANTONIO FEIJ6- Presente urn email a solicitar a 

ced~ncla do Audlt6rlo Rio Lima para o dia 31 de mar~o de 2017. A C§mara Municipal 

deliberou por maioria com seis votes a favor e uma abstenc;:ao do Sr. Vereador Dr. Filipe 

Viana, autorizar a ced~ncia do Audit6rio Rio Lima para o dia 31 de marc;:o de 2017. 0 Sr. 

Vereador Dr. Filipe Viana apresentou declara~ao de veto, que se anexa a presente ata, como 

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

_ 4.16- CENTRO DE REABILITA(:AO DE PONTE DE LIMA DA APPACDM DE VlANA DO 

CASTELO - Presente urn email a solicitar a cedencia do Teatro Diogo Bernardes para o dia 

29 de abril de 2017. A Camara Municipal deliberou por maioria com seis votes a favor e 

uma abstenc;:~o do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, autorizar a cedencia do Teatro Diogo 

Bernardes para o dia 29 de abril de 2017. 0 Sr. Vereador Dr. Flllpe Viana apresentou 

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

considera como fazendo parte integrante da mesma. ____________ _ 

_ 4.17 - ADEIXA- ASSOCIAtAO DE DANCA DO EIXO IBERO ATlANTICO- Presente urn 

email a solicitar a cedencia do Teatro Dioso Bernardes para o dla 19 de mar~o de 2017. A 

Camara Municipal deliberou por maioria com seis votes a favor e uma abstenc;:§o do Sr. 

Vereador Dr. Filipe Viana, autorizar a ced~ncia do Teatro Diogo Bernardes para o dia 19 de 

mar~o de 2017. 0 Sr. Vereador Dr. Filipe Viana apresentou declarac;:§o de voto, que se anexa 

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

integrante da mesma. ______________________ _ 

4.18 - UNIVERSIDADE DO MINHO - CENTRO DE TERRIT6RIO, AMBIENTE E 

CONSTRUt)\0 - Presente urn email a solicitar a cedencia do Audit6rio Municipal para o dia 

22 de mar~o de 2017. A Camara Municipal dellberou por malorla com seis votes a favor e 
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uma absten~;ao do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, autorizar a cedencia do Audit6rio Municipal 

para o dia 22 de mar~o de 2017. 0 Sr. Vereador Dr. Filipe Viana apresentou declarat;:ao de 

veto, que se anexa a presente ata, como documento numero dais, e se considera como 

fazendo parte integrante da mesma. __________ ___ _ ___ _ 

(OS) APROVA«;Ao DA ATA EM MINUTA:- Nos termos dos numeros 3 e 4, do artigo 572, 

da Lei n2 75/2013, de 12 de Setembro, foi deliberado aprovar a ata desta reuniao, em 

min uta, para surtir efeitos imediatos. Esta deliberac;:ao foi to mad a per maio ria com seis votos 

a favor e um veto contra do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana·----~-----

~ENCERRAMENTO:- Nada mais havendo a tratar, o Excelentfssimo Presidente da Cc~mara 

declarou encerrada a reuniao pelas dezassete horas e vinte minutes. ________ _ 

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

A Secretckia, 

~c:l\·~.. s-~ 0/\h.l. ~~'-= ~ <4o ~ 



MDV/MENTO 51 

DECLARACAO DE VOTO 

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

das suas func;oes, declarar o seu voto contra, no ambito do ponto 

J . J l r2 .<R; J . 3 ; ,J. ~ i ~ . A ; '3 . J f ~ ·~ j y -1 J, 

com os fundamentos e considerandos seguintes: 

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

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

direitos democraticos; 

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

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

qual fora intentada a competente acc;~o judicial para o efelto; 

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

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

participac;ao de ideias; 

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

imposi<;:ao e nao de dialogo construtivo; 

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

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

princlpio da representatividade e do espfrito democratico das nossas ralzes. 

Face ao expendido, em coer~ncia democratica e com mundividt§ncia diferente de considerar o 

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

Ponte de Lima, 13 de Fevereiro de 2017, 

0 Vereador do Movimento 51, 

(Filipe Viana) 
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MOVIMENTO 51 
---~I\. 

DECLARACAO DE VOTO 

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

das suas fun96es, declarar o seu voto de absten9ao, no ~mbito do ponte 

'-L.J14·?>/4 Yt Y·S/ y_,). U. - J~) 4.J3;~ -Jl(/# .. A5/Lt.,J£/~.,!r{,l(<8. 
com os fundamentos e considerandos seguintes: 

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

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

direitos democraticos; 

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

documentac;:ao do ponte em causa, uma regra geral no anterior e neste mandate, razao pela 

qual fora intentada a competente ac~ao judicial para o efeito; 

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

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

participac;ao de ideias; 

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

imposic;ao e nao de dialogo construtivo; 

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

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

principia da representatividade e do esplrito democratico das nossas raizes; 

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

servic;o e nao na esteira da pedagogia da subservil§ncia. 

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

principia da representatividade, pelas pessoas e pelo nosso territ6rio, voto absten~tao. 

Ponte de Lima, 13 de Fevereiro de 2017, 

~_;:ovimento 51, 

(Filipe Viana) 

1 



Declara~ao de Voto 
Ponto 4.9 - Proposta do Senhor Vereador Eng.0 Manuel Barros- Felras Novas 

Relativamente a proposta apresentada temos a referir o seguinte: 

~ entendimento deste Executive, em conson§ncia com o que desde sempre foi 

estipulado no Regulamento das Feiras Novas, que a chegada e montagem das 

divers6es na segunda-feira anterior ao fim-de-semana das Feiras Novas, tendo 

presente que permanecem ate ao fim-de semana seguinte, e por si s6 sufidente para 

que as popula~6es limianas possam desfrutar destes divertimentos fora do perlodo 

normal das festas. 

Assumir que os equipamentos de divers6es sao uma forma de publlddade das Feiras 

Novas, e reduzir a grandeza das festas que fazem ja parte de identidade e do 

calendario de festividades dos limianos e dos portugueses em geral. A promo~ao 

anualmente feita tenta; acima de tudo, enaltecer as Festas e atrair novos visitantes, 

sendo utilizados, para o efeito, meios pr6prios pensados num contexte integrado de 

comunica~ao e marketing. 

Pesa tambem o facto deste conjunto de diversoes, instaladas no areal, colidirem 

claramente com a realiza~ao da Feira quinzenal, caso nao fosse respeitado o prazo 

estipulado em Regulamento para o lnfcio da sua montagem e da desmontagem. A 

Feira quinzenal tern urn importante papel na dina mica econ6mica do concelho que nao 

sera nunca de menosprezar, entendendo-se que o que esta estipulado no 

Regulamento das Feiras Novas e a solu~ao que mais respeita ambas as situa~oes. 

Existe tambem a questao do ruido, do lixo produzido e dos cheiros lnc6modos 

associados a urn Iongo perfodo de permanencia dos equipamentos de diversoes, que 

por passarem a ser excessivos, acabam por ter urn impacto contn3rio que em nada 

contribui a favor do bem-estar dos habitantes, dos turistas, da restaura~ao ou do 

comercio local. 

Se tivermos em conta que estamos a falar de um perfodo considerado como epoca alta 

em Ponte de Lima, a ocupa~ao do areal por mais uma semana teria tambem urry"" {__ 

impacto negativo em t ermos turfsticos na medida em que iria reduzir drasti amente o -= 
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estacionamento disponrvel, nomeadamente ao nivel do estacionamento de autocarros 

de passageiros. 

Resta finalmente acrescentar que, ao contrario do que e afirmado, nao se tern 

registado nos ultimos anos qualquer confusao, nem situa~oes de caos e conflito, que 

nao aquelas que decorrem da azatama normal associada a chegada e montagem 

destes equlpamentos de diversao. 

Perante tudo o exposto, o Presidente e os Vereadores eleitos pelo CDS-PP votam 

contra a Proposta apresentada pelo PSD, por a considerarem inoportuna e sem 

fundamento. 

Ponte de Lima, 13 de fevereiro de 2017 

0 Presidente da Camara Municipal e Vereadores 

Q \ 
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