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REUNIAO DA CAMARA MUNICIPAL 
DE 

PONTE DE LIMA 

Data da reunliJo: 27 de mar~o de 2017 
Local da Reuniao: Edificio dos Pa~os do Concelho 

PRESENt;AS: 

Presidente: 

Eng. Victor Manuel Alves Mendes 

Vereadores: 

Sr. Gaspar Correia Martins 
Dr! Ana Maria Martins Machado 

Engt! Manuel Pereira da Rocha Barros 
Eng2 Vasco Nuno Magalhies Velho de Almeida Ferraz 

Dr. Filipe Agostinho Cruz Viana 
Dr. Paulo Jorge da Cunha Barreiro de Sousa 

FALTAS: ••••••••• 

lnicio da Reunilio: Qulnze horas 

Encerramento: 

2 

Secretarlo: Chefe de Divislio Municipal: DrJl Maria Sofia Fernandes Ve/ho de 
Castro Araujo 

Prestou Colabora~ao Tecnica: M!! Gullhermina Franco 

Resumo Diario de Tesouraria: 
Sa/do ..................... 12.069.335,77 Euros 

OBS: c... 

A Ata foi aprovada por min uta 

/ 
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_PERfODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA: ______________ _ 

_ lnterven~llo dos Vereadores: --------------------

_Usou da palavra/ em primelro Iugar o Sr. Vereador Eng.Q Manuel Barros relembrando o 

papel lmportante de tres ilustres limianos Dr. Francisco Abreu Lima1 Conde D' Aurora - Dr. 

Joao de Sa Coutinho, e Amandio de Sousa Vieira/ como comissao promotora do Monumento 

a Rainha D. Teresa/ passados 15 anos da sua lnaugura~3o. Referiu ainda que a capa da 

agenda cultural do mes de mar~o deverla ter como tema o dia 4 de mar~o~ lamentando a 

imagem utlllzada. Relativamente ao programa da RTP 1 que teve transmissao em direto no 

dia 11 de mar~o, considera que Ponte de lima foi valorizada, no entanto e como e um 

programa financiado pelo Municfpio de Ponte de Lima, deve-se ter o cuidado de nao passar 

imagens de outros concelhos, considera que o programa deve apenas evidenciar e 

referenciar Ponte de Lima. Relativamente a feira do artesanato considera que a mesma esta 

transformada numa feira de quinquilharias, defendendo o rigor e qualidade na sua 

organiza~ao . Na reuniao de 27 de fevereiro recomendou a Camara Municipal que 

equacionasse a possibilidade de garantir o acesso a pessoas com mobilidade reduzida ao 

ginasio do Clube Nautlco de Ponte de Lima, equlpamento municipal, de acordo com o 

estipulado na lei. Foi referido pelo Sr. Presidente da Camara Municipal que apenas exlstla 

um caso, tendo assim solicitado ao Sr. Presidente da C~mara Municipal que identificasse o 

caso pols nao tem conhecimento. Por fim apresentou uma proposta de recomenda~ao, que 

se anexa a presente ata, como documento numero Um1 e se considera como fazendo parte 

integrante da mesma. -------------------------

-- De seguida usou da palavra o Sr. Vereador Eng.2 Vasco Ferraz para deixar uma nota de 

agradeclmento a organiza~ao do Campeonato Nacional de Boccia, a cargo da PCAND -

Associa~ao Nacional de Desporto para a Paralisia Cerebral em parceria com o Agrupamento 

de Escolas de Freixe e como Municipio de Ponte de Lima1 que decorreu nos dias 25 e 26 de 

mar~o, no Pavllhao Municipal de Ponte de lima.---------------

-- 0 Sr. Vereador Eng.ll Manuel Barros no uso da palavra congratulou-se com a iniciativa 

referida pelo colega Vereador Eng.Q Vasco Ferraz; com a Ill Expo Saude I Juventude/ 

iniciatlva de grande sucesso, e com as comemora~oes dos 150 anos do aniversario do 

General Norton de Matos, no entanto lamentou a falta de dlvulga~ao da iniciativa, na 
f 

medida em que teve conhecimento que varias pessoas que gostariam de ter participado, 

nao 0 fizeram por falta de conhecimento. ------------------
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__ 0 Sr. Vereador Dr. Filipe Viana no usa da palavra abordou os seguintes assuntos: 

referiu que na ultima reuniao quando falou das comemora~Bes do Dla de Ponte de Lima, 

referiu que as mesmas ficaram muito aquem; regresso a terra, que nao haja um palma de 

terra por cultivar; or~amento participative; caminho da Gemieira, travessa junto da zona 

industrial, o Sr. Miguel Cardoso fez uma participac;ao no site da Camara pais dificilmente 

passa Ia um carro de bombelros ou uma ambul§ncia, apesar de considerar que 

eventualmente se tratara de urn caminho vicinal considera que o Municipio no ambito da 

prote~~o civil deveria atuar; natalldade, juventude falta fazer o f6rum; Bebeteca, parabens a 
biblioteca falta no entanto a sua divulgac;ao; floresta e prevenc;ao de ind~ndios, dia 21 dia 

Mundial da Floresta e da Poesia agora comec;am finalmente a celebrar os dias; apoio aos 

bombeiros, mereciam um maier apoio municipal; necessidade de prevenc;ao; hora do 

planeta, Ponte de Lima aderiu; projeto limpar Portugal; Dia Mundial da Agua, Carta 

Municipal da Agua; Dia Mundial do Teatro e Dia do Dador de Sangue; Teatro e pena que 

esteja quase sempre esgotado, questao a ponderar, qualquer pessoa pode comprar vinte 

bilhetes; Teatro pelas freguesias, excelente iniciativa, os apoios sao as mesmos deveriam ser 

revlstos; Dia lnternaclonal do Uvro; parabenizou todos os l!!xitos desportlvos e educativos. _ 

--· Par fim usou da palavra a Sr.~ Vereadora Dr.~ Ana Machado para referir que a 

Comiss~o de Prote~fio de Crianc;as e Jovens de Ponte de Lima, tal como nos a nos anteriores, 

em parceria com os Agrupamentos de Escolas do Concelho, o Municfpio de Ponte de Lima e 

restantes membros da Comissao Alargada, irao promover urn conjunto de ac;oes de 

sensibilizac;ao pela prevenc;§o dos Maus-Tratos na lnf§ncla: elaborac;§o e divulgac;ao de urn 

Calendckio intitulado "Abril - Mes da Prevenc;ao dos Maus-Tratos na lnfancia 11
, como forma 

de incentivar e reforc;ar valores tao diversos como a solidariedade, a partilha, a amizade, o 

respeito pelo outro e, sobretudo, o afeto no seio familiar; distribuic;ao de lac;os azuis de 

forma a abranger toda a comunidade (vamos tentar que o maximo de 

pessoas/instituic;oes/comercios usem o lac;o azul durante o mes de Abril); afixac;ao de 

cartazes e outdoors alusivos ao M@s da Preven~§o des Maus-Tratos na lnf§ncla e outras 

iniciativas. -----------------------------

_ 0 Sr. Presidente da Camara Municipal e os Srs. Vereadores prestaram as esclarecimentos 

tidos par necessaries. ----------------------------------------------------
_ORDEM DO DIA: Presente a ordem de trabalhos, foram tomadas as seguintes resoluc;oes 

acerca dos assuntos dela constantes. _____________________________ _ 
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~(01) APROVAc;AO DA ATA DA REUNIAO ANTERIOR: ~ A C~mara Municipal em 

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

setembro, e sem preju£zo da sua previa aprov~:~~;ao sob a forma de minuta, para efeitos do 

disposto nos numeros 3 e 4 do citado artigo, deliberou aprovar a ata da reuni~o realizada em 

13 de mar~o de 2017, pelo que vai a mesma ser assinada pelo Exmo. Presidente e pela 

Secretaria. Esta delibera~ao foi tomada par maioria com cinco votos a favor e dols votos 

contra dos Srs. Vereadores Enge Manuel Barros e Dr. Filipe Viana. ______ __ _ 

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

_ 2.1 - PROCESSO DE LOTEAMENTO N!l 4/10 - PEDIDO DE ALTERAC$.0 AO ALVARA DE 

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

Requerente: Larlima - Sociedade lmoblll~rla, S.A. - Aprova~ao. A Camara Municipal 

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

Viana e uma absten~ao do Sr. Vereador Eng2 Manuel Barros, aprovar a altera~ao ao alvara 

de loteamento n.Q 2/10 - Lote n.Q 20, Rua do Senhor da Paz, da Freguesia de Area e Ponte de 

Lima. 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 

damesma. ________________________________________________ _ 

2.2- PROCESSO DE LOTEAMENTO N2 120/84- PEDIDO DE ALTERAc;AO AO ALVARA DE 

LOTEAMENTO N2 120/84 - LOTE N!! 1 - Travessa da Quinta de Cima n2 65 - Gemieira -

Requerente: Manuel Augusto Martins Bota - Aprova~~o. A C~mara Municipal dellberou 

por malorla com sels votes a favor e um voto contra do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, 

aprovar a altera~ao ao alvara de loteamento n." 120/84, Lote n.2 1, Travessa da Quinta de 

Clma n.2 65, da Freguesia da Gemieira. 0 Sr. Vereador Dr. Filipe Viana apresentou declarac;~o 

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

fazendo parte integrante da mesma. _______________________________ _ 

_ (03) OBRAS PUBLICAS -----------------

~3.1- EMPREITADA DE 11REQUALIFICAtAO URBANA- CENTRO ciVICO DE CALHEIROS''-

RELAT6RIO FINAL. A C§mara Municipal dellberou por maioria com seis votes a favor e um 

vote contra do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, aprovar o relat6rio final e adjudicar a 

empreitada de "Requalificac;ao Urbana - Centro Cfvico de Calheiros", a firma "Agostinho 

Malheiro Coelho - Constrw;oes, Lda.", pelo valor de 267.311,30 € (duzentos e sessenta e 

sete mil trezentos e onze euros e trinta centimos), acrescido de IVA a taxa legal em vigor. 0 

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

mesma. ____________________________________________________ ___ 

_ 3.2- EMPREITADA DE 1'ABASTECIMENTO DE AGUA AO CONCELHO- FREGUESIA DE 

MOREIRA (ZONA ALTA)" - RELAT6RIO FINAL A Camara Municipal deliberou por maioria 

com seis votes a favor e urn veto contra do Sr. Vereador Dr. Filipe VIana, aprovar o re lat6rio 

final e adjudicar a empreitada '' Abastecimento de agua ao Concelho - Freguesia de Moreira 

(Zona Alta)", a firma "Fernandes & Fernandes, Lda.", pelo valor de 99.967,20 € (noventa e 

nove mil novecentos e sessenta e sete euros e vinte c~ntimos), acrescido de IVA a taxa legal 

em vigor. 0 Sr. Vereador Dr. Filipe Viana apresentou declara~ao de voto, que se anexa a 
presente ata, como documento numero dols, e se considera como fazendo parte integrante 

da mesma. ------------------------------------------------------
_3.3- EMPREITADA DE "ABASTECIMENTO DE AGUA AO CONCELHO - FREGUESIA DE 

REFOIOS DO LIMA (VACARI(:A} - RELAT6RIO FINAL A Camara Municipal deliberou por 

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

relat6rio finale adjudicar a empreitada "Abastecimento de Agua ao Concelho - Freguesia de 

Refoios do Lima (Vacaric;:a), a firma "Naron, S.L." Sucursal em Portugal, pelo valor de 

186.633,60 € (cento e oitenta e sels mil seiscentos e trlnta e tr~s euros e sessenta c~ntlmos), 

acrescido de IVA a taxa legal em vigor. 0 Sr. Vereador Dr. Filipe Viana apresentou declarac;ao 

de voto, que se anexa a presente ata, como documento numero dais, e se consldera como 

fazendo parte integrante da mesma ·----------------------------------

_(04} JUNTAS DE FREGUESIA -----------------

_4.1 - FREGUESIA DA RIBEIRA - Presente um ofrcio a solicitar uma compartic;ipa~lo 

financeira destinada as Obras de Beneficia~ao da Capela Mortuarla deslgnada de 

"Monumento de Cristo Rei" e da zona envolvente. A C~mara Municipal deliberou por 

maioria com seis votes a favor e uma abstenc;:ao do Sr. Vereador Dr. Fllipe VIana, atribuir 

uma comparticipac;:ao destinada as obras de Beneficiac;:ao da Capela Mortuaria designada de 

"Monumento de Cristo Rei" e da zona envolvente, no montante de 15.000,00 € (qulnze mil 

euros), a transferir ap6s a conclusao das obras e mediante apresenta~ao do protocolo a 

celebrar entre a Junta de Freguesia e a Par6quia de S. Joao da Ribeira. 0 Sr. Vereador Dr. 

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

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

~ 4.2- PROCEDIMENTO DE DELIMITA(:lO ADMINISTRATIVA DAS FREGUESIAS DE 

BERTIANDOS E SANTA COMBA - Aprova~~o. A C§mara Municipal dellberou por malaria 
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com seis votos a favor e uma absten~§o do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, aprovar a proposta 

de Procedimento de Delimitac;ao Administrativa (PDA) das Freguesias de Bertiandos e Santa 

Comba. Mais deliberou por malorla com seis votos a favor e uma absten~ao do Sr. Vereador 

Dr. Filipe Viana, submeter a proposta de Procedimento de Delimita~ao Administrativa (PDA) 

das Freguesias de Bertiandos e Santa Comba a aprecia~ao e aprova~ao da Assembleia 

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

da mesma·----- --- ---------------------

_ 4.3 - FREGUESIA DA SEARA - Presente um otrclo a sollcltar uma comparticipa~io 

financeira destinada a realiza~ao das 11Marchas Populares da Seara", no ambito das Festas 

de s. Joao. A Camara Municipal deliberou por malorla com seis votos a favor e uma 

abstenc;:ao do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, atribuir uma comparticipac;ao financeira no valor 

de 1.500,00 € (mil e quinhentos euros), destinada a custear as despesas com a realizac;:ao das 

"Marchas Populares da Seara", no ambito das Festas deS. Joao. ------- --

_(OS) ASSUNTOS DIVERSOS ~~~---------------

_5.1- CONCURSO DE IDEIAS- PONTE DE LIMA EMPREENDE- Regulamento do Concurso 

- Aprova~5o. A C§mara Municipal dellberou por maioria com seis votos a favor e uma 

abstenc;ao do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, aprovar o regulamento do concurso. ___ _ 

_ 5.2 • CONCURSO DE IDEIAS DE NEG6CIOS - PONTE DE LIMA EMPREENDE -

Regulamento do Concurso - Aprova~ao. A Camara Municipal dellberou por maiorla com 

seis votos a favor e uma abstenc;ao do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, aprovar o regulamento 

do concurso. _____________________________________ _ 

_ 5.3 • "ATRIBUI~Ao DE LICEN~A DE EXPLORAc;AO DE CIRCUITO TURrSTICO EM 

COMBOIO, EM PONTE DE LIMA" - Aprova~ao das altera~iSes . A C~mara Municipal 

dellberou por maiorla com seis votos a favor e uma abstenc;ao do Sr. Vereador Dr. Fllipe 

Viana, aprovar as alterac;oes. -----------------------

_5.4- PROTOCOLO DE COOPERAc;lo CIENTrFICO E PEDAG6GICO ENTRE 0 MUNiciPIO 

DE PONTE DE LIMA E A COOPETAPE·COOPERATIVA DE ENSINO, CRL- Aprova~ao. A Camara 

Municipal dellberou por malorla com sels votos a favor e uma absten~ao do Sr. Vereador Dr. 

Fi lipe Viana, aprovar o protocolo de cooperac;ao1 condicionado a elimina~ao do disposto na 

clausula numero quatro. _____________________________ _ 

~5.5 - MERCADO MUNICIPAL- LOJA NR 26 - Presente um pedldo da Sr.! Marisa Lopes 

Vieira a sollcltar o arrendamento da Loja n2 26, pelo valor base de 193,80 euros. A C~mara 
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Municipal deliberou por maioria com seis votes a favor e uma absten~ao do Sr. Vereador Dr. 

Filipe Viana, adjudicar por ajuste direto, o arrendamento da loja n2 26, pelo valor base de 

193,80 € (cento e noventa e tres euros e oltenta centimos). 0 Sr. Vereador Dr. Filipe Viana 

apresentou declara~ao de vote, que se anexa a presente ata, como documento numero tres, 

e se considera como fazendo parte integrante da mesma. _________ __ _ 

_ 5.6 - ACADEMIA DE MlJSICA FERNANDES FAO - Presente um email a sollcltar a 

cedencia do Audit6rio Rio lima para o dia 28 de mar~o a partir das 17:00 horas. A Camara 

Municipal dellberou por malorla com seis votes a favor e uma absten~~o do Sr. Vereador Dr. 

Filipe Viana, autorizar a cedencia do Audit6rlo Rio Lima para o dia 28 de mar~o, a partir das 

17:00 horas. 0 Sr. Vereador Dr. Fllipe Viana apresentou declara~ao de veto, que se anexa a 
presente ata, como documento numero tres, e se considera como fazendo parte integrante 

da mesma. _________________________ _ 

_ 5.7- COORDENADORA DO Ell DE PONTE DE LIMA- Presente um email a solicitar a 

cedencia do Audltorlo da Blblloteca Municipal para o dia 02 de malo a partir das 17:30 

horas. A Camara Municipal dellberou por malorla com seis votes a favor e uma absten~ao 

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

para o dia 02 de malo, a partir das 17:30 horas. 0 Sr. Vereador Dr. Fillpe Viana apresentou 

declara~ao de vote, que se anexa a presente ata, como documento numero tres, e se 

considera como fazendo parte integrante da mesma. _ ___________ _ 

_ 5.8 - ESCOLA SUPERIOR AGRARIA - IPVC - Presente um email a sollcltar autorlza~fio 

para visitar o Centro de lnterpreta~ao do Terrlt6rlo e Centro de lnterpreta~ao e Promo~ao 

do Vlnho Verde no dla 02 de malo. A Camara Municipal deliberou por malorla com sels 

votes a favor e uma absten~ao do Sr. Vereador Dr. Fllipe Viana, autorizar a visita, a titulo 

gratuito, ao Centro de lnterpreta~~o do Territ6rio e Centro de lnterpreta~ao e Promo~~o do 

Vinho Verde no dia 02 de maio. 0 Sr. Vereador Dr. Filipe Viana apresentou declara~ao de 

voto, que se anexa a presente ata, como documento numero tr~s, e se considera como 

fazendo parte integrante da mesma. _________________ _ 

_ 5.9 - ASSOCIAtAO DE PAIS DO CENTRO ESCOLAR DA FACHA - Presente um email a 

solicitar autoriza~ao para utiliza~ao das instala~aes do Centro Educative da Facha do dia 05 

ao dla 13 de abrll entre as 09:00 e as 17:00 horas e autoriza~ao para frequentar as Plsclnas 

Municipals nos dias OS e 12 de abril. A Camara Municipal dellberou por maioria com seis 

votes a favor e uma absten~~o do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, autorizar a utlllza~ao das 

instala~oes do Centro Educative da Facha do dia 05 ao dia 13 de abril, entre as 09:00 e a 
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17:00 horas e autorizar a frequencia das Piscinas Municipals nos dias 5 e 12 de abril, entre as 

10:30 e as 11:30 horas. 0 Sr. Vereador Dr. Filipe Viana apresentou declara~ao de voto, que 

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

integrante da mesma. ________________________ _ 

_ (06) ATRIBUI~AO DE SUBS(DIOS ______________ _ 

_ 6.1 - ASSOCIAc;AO CULTURAL E RECREATIVA DE ARCOZELO - Presente um offcio a 

solicitar a atribui~ao de um subsldio destinado a realiza~ao das "Marchas de S. Joio". A 

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

Vereador Dr. Filipe Viana, atribuir urn subsldio no valor de 1.500,00 € {mil e quinhentos 

euros), destinado a custear despesas com a realiza~ao das "Marchas de S. Joao". 0 Sr. 

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

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

_ ESPAc;o DE INTERVENc;AO ABERTO AO PUBLICO: Nao houve intervenc;:oes. ____ _ 

_ {07) APROVA~AO DA ATA EM MINUTA:· Nos termos dos numeros 3 e 4, do artlgo 572, 

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

min uta, para surtir efeitos imediatos. Esta delibera9ao foi tomada por maio ria com seis votos 

a favor e urn voto contra do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana. ___________ _ 

~ENCERRAMENTO:· Nada mals havendo a tratar, o Excelentrssimo Presidente da Ctlmara 

declarou encerrada a reuniao pelas dezassete horas. ____________ _ 

Para con star se lavrou a presente ata que, lid a e achada conforme, val ser assinada. __ _ 

A Secreta ria, 

Hor\c:. ~:. n roso"-h Vt. \b ~Uro Ar~ 



PO~TE DE Lnl.\ 
Um partido ao seu lado 

PRO POSTA 

Estocionamcnto de motociclos no Largo de Camiks 

Possivelmente nao havera nenhum habitante de Ponte de Lima que nio consldere o Largo de Cam6es como a 

sala de visitas da vila e do concelho. 

~ tamb~m um espa~o que faz parte do patrim6nio edificado, pela hist6ria das varlas altera~CSes que foi alvo 

especialmente na segunda metade do sEkulo XIX, com a infeliz demoli~ao da cerca muralhada e da Torre dos 

Grllos. Mais tarde o seu piso vem a ser alterado, ap6s a grande cheia de 1909. A meio da primeira metade do 

seculo XX sofre novas obras de beneficia~ao recebendo o Chafariz, transferido do Largo Dr. Ant6nio 

Magalhaes. 

Este Chafariz da-lhe a lmpon€mcia que o espaco necessitava e e uma homenagem ao Mestre Joao Lopes, autor 

do seu risco renascentlsta. 

Tendo a Camara Municipal ha precisamente um ano, tornado a decisio de fazer de parte do Largo de Cam6es 

um parque de estacionamento de motociclos, entendo que tal medida entl!o assumida como provis6ria, e com 

a qual nao concordel, esta em tempo de ser revogada. 

Esta medida, como se sabe, foi contestada pela generalidade da popula~ao da vila e com certeza mereceu a 

discordancia da popula!fao do concelho. 

Hoje, ap6s ser testada durante um ano, conclui-se que em nada contribui para o bom ordenamento urbano, 

para um bom planeamento de espa~os e empobrece qualquer dinamica de humaniza~io do Centro Hist6rico. 

Assim, proponho que seja abolldo o parque de estacionamento de motociclos no Largo de Camoes e definida 

uma nova localiza~ao num local mals apropriado, na certeza que todos estaremos a pugnar pelo 

desenvolvimento sustentavel do Centro Hist6rico 

Ponte de Lima, 27 de mar!fo de 2017 

0 Vereador do PPD/PSD, 

~ 
(Manuel Pereira da Rocha Barros) 

manuelbarrosvereadorcmpl@gmail.com 



MOVIMENTO 51 .h.:rr 

DECLARACAO DE VOTO 

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

das suas funr;oes, declarar o seu voto contra, no ambito do ponte 

ol! j r2J '3.d ' ?J .J-.'3.3 · 
I I I 7 

com os fundamentos e considerandos seguintes: 

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

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

direitos democraticos; 

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

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

qual fora intentada a competente ac9ao judicial para o efeito; 

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 

participacao de ideias; 

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

imposi9ao e nao de dialogo construtivo; 

5 - Considerando que a nossa Vila de Ponte de Lima , com 892 anos de existencia, nos 

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

principia da representatividade e do espirito democratico das nossas raizes. 

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

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

Ponte de Lima, 27 de Marc;o de 2017, 

ovimento 51, 

(Filipe Viana) 
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MOVIMENTO 51 

DECLARACAO DE VOTO 

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

das suas fun96es, declarar o seu veto de abstenc;ao, no ~mbito do ponte 
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1
' tS . ;> ~ , ('.A 

I I 1 I 
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 acc;: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.: orc;amento participative e 

participa<(ao de ideias; 

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

imposi9ao e nao de dialogo construtivo; 

5 - Considerando que a nossa Vila de Ponte de Lima, com 892 anos de existencia, nos 

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

principia da representatividade e do espirito democratico das nossas raizes; 

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

servi90 e nao na esteira da pedagogia da subserviencia. 

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

principia da representatividade, pelas pessoas e pelo nosso territ6rio, veto abstengao. 

Ponte de Lima, 27 de Maryo de 2017, 

0 Vereador do Movimento 51, 

.-- 1}i:.c~ 
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(Filipe Viana) 
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