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_PERfODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA=-----------~--

--0 Sr. Presidente no usa da palavra propos um voto de felicita!;5es ao Clube Nautico de 

Ponte de Lima pela conquista da Ta~a de Portugal de fundo. A Camara Municipal deliberou 

por unanimidade aprovar o voto de felicitac;oes proposto devendo ser dado conhecimento a 
direc;ao do clube. 0 Sr. Vereador Dr. Filipe Viana nao votou dado nao se encontrar presente 

nasala. __________________________________________________________ ___ 

_ lnterven~lio dos Vereadores: -------------------------------------

_Usou da palavra, em primeiro Iugar o Sr. Vereador Eng.2 Manuel Barros referindo ter 

chegado ao seu conhecimento a informac;ao de que o sintetico junto ao jardim-de-lnfancia 

fechou ap6s uma determlnada altura, desejando nessa medida saber a razao. Mais referiu 

que nao existem caixotes de lixo na area.--------------------------

-~De seguida o Sr. Vereador Dr. Fllipe Viana no usa da palavra abordou os seguintes 

assuntos: caminho da Gemieira - Travessa das levadas1 existe uma proposta de resolu<;ao; 

Gemieira bermas com problemas de limpeza e lixos nos contentores, varies problemas, 

enfim; parabems a caminhada dos Moinhos da Gemieira; referiu ter sido uma pena que o 

Moinho da Gemieira propriedade do Municfpio, nZio tenha estado aberto; campo sintetico 

vai estar fechado, a utilizac;ao sera gratuita; Feitosa, pagamento dos passeios; ranchos das 

Feiras Novas ainda nao receberam; flbra 6tica; n~o haja um palma de terra por cultivar; 

parabens a todos os exitos desportivos e educativos; Resoluc;ao da Assembleia da Republica 

recomenda ao governo que garanta o estacionamento reservado a pessoas com deficlencia; 

Resoluc;ao da Assembleia da Republica relativa ao programa especial de realojamento; 

Portaria do SNC~AP; linhas orientadoras para o plano de leitura 2027; cinema em Ponte de 

lima para quando; inclusao do plano de investimentos ferroviarios; Dia Mundial da Terra; 

Dla da Liberdade, a Camara Municipal esta sensibilizada para comemorar o 25 de abril; 

reorganiza~ao administrativa; alta tensao; PDM. ------------------------------

_0 Sr. Presidente e os Srs. Vereadores prestaram as esclarecimentos tidos por 

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

acerca dos assu ntos del a consta ntes. ____________________________________ _ 

_ (01) APROVAtAO DA ATA DA REUNIAO ANTERIOR: · A C§mara Municipal em 

cumprimento do disposto no numero 2, do artigo S7Q, da Lei n.Q 75/2013, de 12 de 

setembro, e sem prejufzo da sua previa aprovacE!o sob a forma de minut a, para efeitos do 
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disposto nos numeros 3 e 4 do citado artigo, deliberou aprovar a ata da reuniao realizada em 

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

Secretaria. Esta delibera!;ao foi tomada por maioria com cinco votos a favor e dois votos 

contra dos Srs. Vereadores Dr. Fillpe Viana e Eng2 Manuel Barros. ________ _ 

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

~2.1 - PEDIDO DE ALTERAc;Ao AO ALVARA DE LOTEAMENTO DO PROCESSO DE 

LOTEAMENTO DO P6LO INDUSTRIAL DA GEMIEIRA- LOTE N2 17 - Rua da Barrelra -

Freguesla da Gemlelra - Requerente: Combinabrilho, Lda. - Aprova!j:ao. A Camara 

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

Filipe VIana, aprovar a altera~ao . 0 Sr. Vereador Dr. Filipe Viana apresentou declara~ao de 

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

fazendo parte lntegrante da mesma., _________________ _ 

_ 2.2- PROCESSO DE LOTEAMENTO N2 100/81- PEDIDO DE ALTERAc;AO AO ALVARA DE 

LOTEAMENTO N! 100/81 - LOTE N.ll 21 - Rua de Sernados - Freguesia de Feitosa -

Requerente: Diamantino Filipe Martins Franco e Joana Raquel Oliveira de Melo Bezerra -

Aprova!j:ao. A Camara Municipal dellberou 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 . 0 Sr. Vereador Dr. Filipe Viana apresentou declara!;ao de voto, 

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

parte integrante da mesma. ____________________ _ 

_ 2.3- PROCESSO DE LOTEAMENTO N2 8/05- PEDIDO DE ALTERAc;Ao AO ALVARA DE 

LOTEAMENTO N2 8/07 - LOTE N" 8 - Rua de Antoa - Freguesia de Arcozelo - Requerente: 

Lurs Fernandes Dantas - Aprova!j:So. A C~mara Municipal deliberou por maioria com seis 

votos a favor e um voto contra do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, aprovar a alt era9ao. 0 Sr. 

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

documento numero um, e se consldera como fazendo parte integrante da mesma. ___ _ 

_ 2.4 - PROCESSO DE LOTEAMENTO N!! 28/95 - PEDIDO DE ALTERAc;AO AO ALVARA DE 

LOTEAMENTO N2 65/96 - LOTE N2 13 - Rua das Oliveiras - Freguesia da Feltosa -

Requerente: Sousa Freitas e lima - Constru~6es, Lda. • Promo~ao de consulta aos 

proprietaries por edital, conforme o disposto no n!! 3 do art.2 62 do RME. A Camara 

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

Filipe Viana, promover a consulta aos proprietarios por edit al, conforme disposto no n2 3 do 

art igo 6.2 do RME. 0 Sr. Vereador Dr. Filipe Viana apresentou declara~ao de voto, que se 
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anexa a presente ata, como documento numero um, e se considera como fazendo parte 

integrante da mesma. _____________________ _ 

_ (03) OBRAS POBLICAS -----------------

_3.1 - EMPREITADA DE "BENEFICIAc;Ao E REPARAc;Ao DE EQUIPAMENTOS 

OESPORTIVOS MUNICIPAlS - BENEFICIAc;AO E AMPLIAc;lo DO EDIFfCIO DA BANCADA DO 

CAMPO MUNICIPAL DO CRUZEIRO" - Aprova~ao da Minuta do Contrato. A Camara 

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

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

declara9~0 de voto, que se anexa a presente ata, como documento numero urn, e se 

considera como fazendo parte integrante da mesma. ____________ _ 

_ 3.2 • EMPREITADA DE "REQUALIFICAc;AO DO CENTRO CJVICO DE FORNELOS E 

BENEFICIAc;lo DA RUA DO MIRANTE EM REBORD0ES SOUTO" - Aprova!;io da Minuta do 

Contrato. A Camara Municipal deliberou por malorla com seis votos a favor e um voto 

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

Filipe Viana apresentou declara9ao de voto, que se anexa a presente ata, como documento 

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

_ 3.3 - EMPREITADA DE 11REDE VIARIA MUNICIPAL DO CONCELHO DE PONTE DE LIMA

EM REFOIOS DO LIMA E CALHEIROS • ANALISE DE ERROS E OMISSOES - Ratificac;lo do 

despacho proferldo pelo Sr. Presldente da C~mara a 04 de abril de 2017 de aprova!j:ao dos 

erros e omissoes e de autoriza!j:ao de prorroga~ao do prazo para apresenta~lo de 

propostas ate as 18:00 horas do dla 06 de abrll. A C§mara Municipal deliberou por maioria 

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

proferido pelo Sr. Presidente da C§mara a 04 de abril de 2017, nos termos e para os efeitos 

do disposto no n23 do artigo 3SQ do Anexo I da Lei n.2 75/13 de 12 de setembro, de 

aprova9~0 dos erros e omissoes e de autoriza~ao de prorroga9~0 do prazo para 

apresenta!;aO de propostas ate as 18:00 horas do dia 06 de abril. 0 Sr. Vereador Dr. Filipe 

VIana apresentou declara~~o de voto, que se anexa a presente ata, como documento 

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

_ (04) JUNTAS DE FREGUESIA --~--------------

- 4.1 - FREGUESIA DA FACHA - CONTRA TO INTERADMINISTRATIVO DELEGAc;lO DE 

COMPETENCIAS - TRANSPORTES ESCOLARES - ENSINO SECUNDARIO 2016/2017 -

Aprovac;ao. A Camara Municipal deliberou por malorla com seis votos a favor e um voto 

contra do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, aprovar o contrato interadministrativo delega9§0 de 
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competencias- Transportes Escolares - Ensino Secundario 2016/2017. Mais deliberou por 

maiorla com seis votes a favor e um voto contra do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, submeter 

de acordo com o disposto na alfnea k) do n.2 1 do art.2 252 do Anexo I da Lei n.2 75/2013, de 

12 de setembro, a aprecia~ao e aprova~ao da Assembleia Municipal. _ ______ _ 

_ 4.2 - FREGUESIA DE GONDUFE - Presente urn email a sollcltar a autoriza~ao para 

frequentarem as Piscinas Municipals nos dlas 06 e 10 de abril para a reallza~lo das 

Proferias. A Camara Municipal dellberou por maioria com seis votos a favor e uma 

absten~ao do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, autorizar a frequ@ncia das Piscinas Municipals 

nos dias 06 e 10 de abrll, no perfodo entre as 09:40 e as 10:30 horas, para a realiza~ao das 

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

da mesma. _________________________ _ 

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

_ 5.1 - NORMAS DE UTILIZAtAO E FUNCIONAMENTO DA BMPL - Aprova~ao. A Camara 

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

Flllpe Viana, aprovar as Normas de Utiliza~ao e Funcionamento da BMPL. _ _____ _ 

_ 5.2 - INFORMAtAO DA QUAL CONSTA OS COMPROMISSOS PLURIANUAIS ASSUMIDOS 

AO ABRIGO DA AUTORIZAtAO PRtVIA NO AMBITO DA LEI DOS COMPROMISSOS, 

APROVADA PELA ASSEMBLEIA MUNICIPAL A 07 DE FEVEREIRO DE 2015 - PARA 

CONHECIMENTO. A C~mara Municipal tomou conhecimento, devendo a listagem ser 

remetida a Assembleia Municipal para conhecimento, de acordo com o estipulado na 

autorlza9ao referida. ______________________ _ 

_ 5.3- CIRCUITOS ESPECIAIS DE TRANSPORTES ESCOLARES- ANO LETIVO 2017/2018-

CONTRATAtAO DE SERVItOS PARA TRANSPORTE DE ALUNOS - Emissao de parecer 

favoravel a abertura de concurso publico, aprova~lo do caderno de encargos, programa do 

procedimento e designa~ao do juri. A Camara Municipal deliberou por maioria com seis 

votos a favor e um voto contra do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, emitir parecer favoravel a 
abertura de concurso publico, aprovar o caderno de encargos e o programa de 

procedimento. Mais deliberou por maioria com seis votes a favor e um voto contra do Sr. 

Vereador Dr. Fllipe Viana, deslgnar o juri do procedimento sendo constitufdo pelo Sr. Vice

Presidente Gaspar Correia Martins, pela Chefe da OAF, Dr.!! Maria Sofia Fernandes Velho de 

Castro Araujo e pela Asslst ente Tecnica, Ant6nla Marla Sousa de Sa.--------
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_5.4 • CENTRO COM VIDA 2017 - 1!! FASE CANDIDATURAS - Aprova~ao. A Camara 

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

Filipe Viana, aprovar a l.i! Fase de Candidatures Centro Com Vida 2016, de acordo com o 

proposto pelo Gabinete Terra. 0 Sr. Vereador Dr. Filipe Viana apresentou declara~ao de 

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

fazendo parte integrante da mesma. _________________ _ 

_ 5.5 - PONTE AMIGA - Retifica~ao da delibera~ao de Camara de OS de dezembro de 

2016. A Camara Municipal dellberou por malorla com seis votos a favor e uma absten~~o do 

Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, retificar a delibera~ao de Camara de OS de dezembro de 2016, 

passando a constar que, a comparticipa~ao financeira a atribuir ate ao montante maximo de 

4.982,07€, de acordo com a informa~ao tecnica, para fornecimento de materials para 

beneficia~ao da residencia do Sr. Relnaldo Manuel Martins Soares, sita na Rua do Rei 

Ordonho I, n.Q 764, da Freguesia da Correlha, a transferir ap6s o seu fornecimento, para a 

Fabrica da lgreja da Correlh~, lnstitui~ao social intermediaria de apoio neste projeto, 

mediante informa~ao dos servi~os tecnicos deste Municipio, comprovando o seu 

forneclmento. 0 Sr. Vereador Dr. Filipe VIana apresentou declara~ao de voto, que se anexa a 
presente ata, como documento numero dois, e se considera como fazendo parte integrante 

da mesma. __________________ _ _________ _ 

_ 5.6 - HABITAtAO SOCIAL - Presente uma informa~ao do Servi~o Social a propor a 

altera~ao do valor da renda apoiada para 4,21 euros, da Sr! Marla de Fatima Fernandes 

Alfaia Ferreira, inquilina do Bairro da Po~a Grande, Bloco 5- 2£! esq., devido a altera~ao do 

agregado familiar. A Camara Municipal dellberou por malorla com seis votos a favor e uma 

absten~ao do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, autorizar a altera~ao do valor da renda apoiada 

para 4,21 € (quatro euros e vinte e um centimos), conforme lnforma~ao do Servi~o Social. 0 

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

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

mesma. ____________________________________________________ ___ 

_ 5.7- PROTOCOLO DE ESTAGIO DE VERAO ENTRE 0 MUNIC(PIO DE PONTE DE LIMA E A 

UNIVERSIDADE DE COIMBRA ~ Estagiaria: Libania Nazare da Silva Cunha - Aprova~§o. A 

Camara Municipal deliberou por malorla com seis votes a favor e uma absten~ao do Sr. 

Vereador Dr. Filipe Viana, aprovar o protocolo de estagio. __________ _ 

_ 5.8- CONTRA TO DE ARRENDAMENTO RURAL - Presente urn oficio do Sr. Jose de lima 

Cerqueira a solicitar a denuncia do contrato de um terreno sito na freguesla do Barrio. A 
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Camara Municipal deliberou por maioria com seis votos a favor e urn voto contra do Sr. 

vereador Dr. Filipe Viana, aceitar a denuncla do contrato de arrendamento rural celebrado 

com o Sr. Jose de Lima Cerqueira e irmaos e relativo a um terrene sito na freguesla do Barrio 

para atividade agricola. 0 Sr. Vereador Dr. Fi lipe Viana apresentou declarac;ao de voto, que 

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

integrante da mesma·--------~~~----~------

_5.9- LETHES ESCOLA DE NATAc;Ao- Presente um email a solicitar autoriza~ao para a 

reallza~io no dla 03 de junho de um Convrvlo de Nata~~o nas Plsclnas Municipals. A 

Camara Municipal deliberou por maioria com seis votos a favor e uma absten~ao do Sr. 

Vereador Dr. Flllpe Viana, autorizar a utiliza~ao das Piscinas Municipals no dia 03 de junho 

para a realizac;ao de urn Convfvio de Natac;ao. 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. ------------

_5.10- AGRUPAMENTO DE ESCOLAS ANTONIO FEIJQ- Presente um correlo eletr6nico a 

sollcitar a cedencia do Audit6rio Rio lima para o dia 24 de abril, entre as 10:00 e as 12:30 

horas. A Camara Municipal dellberou por malaria com seis votos a favor e uma abstenc;ao 

do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, autorizar a cedencia do Audit6rio Rio Lima para o dia 24 de 

abril, entre as 10:00 e as 12:30 horas. 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 integrante da mesma·------------~----

_5.11- PARTIDO SOCIALIST A- Presente um email a solicltar a cedencia do Audit6rio da 

Blblloteca Municipal para o dia 14 de abril, entre as 21:00 e as 23:45 horas. A C§mara 

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

Filipe Viana, autorizar a cedencia do Audit6rio da Biblioteca Municipal para o dia 14 de abril, 

entre as 21:00 e as 23:45 horas. 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. _________________ _ 

~5.12 - COMISSAO DE FESTAS DE S. GONc;ALO - ARCOZELO - Presente um oficio a 

solicitar a cedencia de um palco para os dias 27 e 28 de maio. A Camara Municipal 

dellberou por maioria com seis votos a favor e uma absten~ao do Sr. Vereador Dr. Filipe 

Viana, autorizar a cedencia de urn palco para os dias 27 e 28 de maio. 0 Sr. Vereador Dr. 

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

numero dois, e se consldera como fazendo parte integrante da mesma. ______ _ 
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_5.13 - ASSOCIAtAO PORTUGUESA DE PAIS E AMIGOS DO CIDADAO DEFICIENTE 

MENTAL- APPACDM - Presente urn oficlo a solicitar a cedencia do Pavilh~o Municipal para 

o dia 18 de abrll. A Camara Municipal dellberou por malaria com seis votes a favor e uma 

absten~ao do Sr. Vereador Dr. Filipe VIana, autorizar a cedencia do Pavilh~o Municipal para o 

dia 18 de abril, entre as 09:30 e as 16:00 horas, para a realiza~ao de urn Torneio de Futsal. 0 

Sr. Vereador Dr. Filipe VIana apresentou declara~~o de voto, que se anexa a presente ata, 

como documento numero dols, e se considera como fazendo parte lntegrante da 

mesma. __________________________________________________ ___ 

_ 5.14 - AQUISitAO DE TERRENO A JOSE FAGUNDES DE SOUSA E MULHER MARIA DE 

LURDES DASILVA LOUREIRO SOUSA NO LUGAR DE CACHADA DA FREGUESIA DE ARDEGAO, 

FREIXO E MATO - Aprova~{lo da proposta. A C§mara Municipal dellberou por maioria com 

seis votos a favor e urn voto contra do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, aprovar a proposta: 

Permuta de uma parcela de terreno com a area de 150 m2, a desanexar do artigo rustico 

inscrlto na matrlz sob o n.2 244, da proprledade do Municipio de Ponte de lima, dos quais 62 

m2 sao para anexar ao artigo urbano inscrlto na matriz sob o n.2 1050, e 88 m2 sao para 

anexar ao artigo rustico inscrlto na matriz sob o n.2 361, ambos da propriedade de Jose 

Fagundes de Sousa e mulher Maria de lurdes da Silva Loureiro Sousa, por uma parcela de 

terreno com a area de 150 m2 a desanexar do artigo urbana inscrlto na matriz sob o n.2 

1050, da propriedade de Jose Fagundes de Sousa e mulher, a anexar ao artigo rustico 

lnscrito na matriz sob o n.Q 244, da propriedade do Munldplo de Ponte de Lima, melhor 

identificadas na planta anexa; venda de uma parcela de terreno com a area de 412 m2 a 

desanexar do artlgo urbano lnscrito na matriz sob o n.2 1050, da propriedade de Jose 

Fagundes de Sousa e mulher, para anexar ao artigo rustico inscrito na matriz sob o n.2 244, 

da propriedade do Municipio de Ponte de Lima, ao pre~o de 20,00€ o metro quadrado o que 

perfaz a quanti a total de 8.240,00 €. Mais deliberou por malorla com seis votos a favor e um 

voto contra do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, aprovar as restantes condi~oes. 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. ______ _ 

_ 5.15- PRESTAtAO DE CONTAS DO ANO 2016 E INVENTARIO- APROVAtAO. A Camara 

Municipal deliberou por malorla com cinco votes a favor, urn voto contra do Sr. Vereador 

Dr. Filipe Viana e uma absten~ao do Sr. Vereador Eng!.! Manuel Barros aprovar a presta~ao de 

contas do ano 2016 e inventario. M ais deliberou por maioria com cinco votes a favor, urn 

voto contra do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana e uma absten~ao do Sr. Vereador Eng5! Manuel 
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Barros, remeter a aprecia<;ao e aprova<;ao da Assemblela Municipal. 0 Sr. Vice- Presidente 

no usa da palavra referiu sentir uma enorme satisfa~;ao na elabora~;ao e participa~ao deste 

documento, contra a vontade das for~as de bloqueio, que se segufssemos a sua politica, hoje 

n~o tfnhamos concretizado nem 1% daquilo que aqui esta. Referiu que hoje podia fazer um 

balan<;o do mandata, nao tendo o Vereador Dr. Filipe Viana surpreendido nada pais ja o 

conhecia antes. Declarou ainda que ainda hoje nao conseguia perceber o que levou as 

pessoas a confiarem num individuo que nao teve nem tern um contribute unico para o 

desenvolvimento do Concelho. Ainda no uso da palavra quis deixar uma nota de que fica 

estupefacto com um individuo que e eleito pelos limianos para representar o Concelho, mas 

passa a vida a fazer discursos, a falar baixinho, demagogia barata, do mais rasteiro que 

conhece, manifestando o seu total apoio ao Sr. Presidente. De Seguida usou da palavra a 

Dr.i! Ana Machado referindo que se sente realizada, o trabalho que a equipa se propos 

realizou-se, funcionou, as Umianos s6 tern a ganhar e Ponte de Lima tambem. Deu os 

parabens a todos as funcionarios e a todos as munkipes que participaram na realiza<;ao do 

documento. Tambem o Sr. Vereador Eng." Vasco Ferraz no usa da palavra deu as parabens a 

todos as colegas que de forma positiva contribufram para que fosse apresentado este 

documento, com uma taxa de execu9~0 tao elevada. Agradeceu a colabora<;ao que v~o 

tendo entre todos, o espirito de entreajuda que faz com que a equipa realmente funcione 

muito bern, mas tambem referiu que nao podia deixar de fora todos os funclonarios da 

C§mara que de alguma maneira contribuem para que se possa fazer o trabalho que fazem de 

forma posltiva. Desejou ainda que em 2017 os resultados se mantenham da mesma forma 

que hoje se apresentam ou se for possrvel, melhor. 0 Sr. Vereador Dr. Paulo Sousa lamentou 

a forma como por vezes os colegas da oposil;:ao fazem polftica, felicitando a valida<;ao do 

projeto politico, parabenizando o executive e todos os trabalhadores que permitem a 

realiza~;ao do projeto politico. Os Srs. Vereadores Dr. Filipe Viana e Eng2 Manuel Barros 

apresentaram declara<;oes de voto, que se anexam a presenta ata, como documentos 

numeros tr@s e quatro, respetivamente, e se conslderam como fazendo parte integrante da 

mesma. ____________________________________________________________ __ 

_ 5.16 - lil REVISAO AO ORtAMENTO E OPt0ES DO PLANO DE 2017- APROVAtlO. A 

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

Vereador Dr. Filipe VIana, aprovar a 1!! revisao ao or~amento e op<;oes do plano de 2017. 

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

Fillpe Viana, remeter a aprecla~~o e aprova~~o da Assembleia Municipal. 0 Sr. Vereador Dr. 
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Fllipe 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) ATRIBUicAO DE SUBSfDIOS ______________ _ 

_ 6.1- CORPO NACIONAL DE ESCUTAS- AGRUPAMENTO N2 787 - VITORINO DOS PIAES 

- Presente um ofrcio a solicitar a atribui~ao de urn subsidio para custear despesas com 

uma viagem a Idanha-a-Nova. A C§mara Municipal deliberou por maioria com seis votes a 

favor e uma absten<;ao do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, atribuir um subsfdio no valor de 

407,00 € (quatrocentos e sete euros), destinado a custear despesas com uma viagem a 

Idanha-a-Nova. 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 .. ______________________ _ 

_ (07) APROVA~AO DA ATA EM MINUTA:- Nos termos dos numeros 3 e 4, do artigo 57!2, 

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

min uta, para surtir efeitos imediatos. Esta delibera<;ao foi tomada por maio ria com seis votos 

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

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

declarou encerrada a reuniao pelas dezassete horas .. ____________ _ 

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

A Secreta ria, 

ihic. ~< fdn.,.'-o. ~',//,., ,\, r.J,.,frry 



MDV/MENTO 51 

DECLARAQAO DE VOTO 

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

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

~.u; J .~; w. s; r2 4; ~ 1; 3,;.; 3 .3; f~ 5.J'f
1

, 

com os fundamentos e considerandos seguintes: 

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

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

direitos democraticos; 

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

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

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

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

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

participac;:ao de ideias: 

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

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. 

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, 10 de Abril de 2017, 

0 Vereador do Movimento 51, 

(Filipe Viana) 
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MOVIMENTO 51 

DECLARACAO DE VOTO 

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

das suas func;oes, declarar o seu voto de absten<;ao, no ambito do ponto 

tt- ;1~ 6 -1-t; 5 5/ 5 .Cj 5.~~ 5)o; s .dd/ s)~,' 5 -.J 3/ CA 
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 

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

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

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

autarquicos na realiza<;ao dum projecto em comum; cfr. : orgamento participative e 

participa<;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 892 anos de existencia, nos 

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

principia da representatividade e do espirito democratico das nossas raizes; 

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

servi<;o e nao na esteira da pedagogia da subserviencia. 

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

principia da representatividade, pelas pessoas e pelo nosso territ6rio , voto abstenc;ao. 

Ponte de Lima, 10 de Abril de 2017, 

0 Vereador do Movimento 51 , 

(Filipe Viana) 
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MDV/MENTO 51 

DECLARACAO DE VOTO 

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

das suas fungoes, declarar o seu voto contra, no ambito do ponto da Prestagao de Contas do 
( s -~ 5 " 3 ~' ) Ano de 2016, com os fundamentos e considerandos seguintes: • 

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

autarquicos na realizac;ao dum projecto em comum; cfr.: on;amento participative; participa9~0 

civica, abertura a sociedade civil , servi90 imparcial e permanente e participa<;ao de ideias; 

2 - Considerando que a politica de falta de habito dernocratico continua, nurna 16gica de 

imposic;ao e nao de dialogo construtivo; 

3 - 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. 

4 - A despeito da sua apresentac;ao tecnica, tarnbem como nas op96es do Plano para 2016 e 
da polltica or9amental da Camara Municipal nao corresponds aquila que, globalmente, 
entendo ser o rnelhor para a qualidade de vida de todas as pessoas das 51 freguesias de 
Ponte de Lima. Nao se pode optar por uma execugao de um Plano que tern um custo de 
oportunidade nao razoavel para todos os limianos. atentas as circunstancias temporals e 
espaciais em que vivemos. As rubricas em causa mereciarn outre planeamento a medio e 
Iongo prazo. Sem prejuizo da valorizagao das Feiras Novas, nao se percebe a rubrica 
atribuida a Associagao Concelhia das Feiras Novas, no valor de € 333 815,34. 

5 - Na verdade, rnuitas das promessas do Plano e Or9amento respective nao foram 
executadas. Por exemplo, falta de saneamento, ate nas zonas industriais. 
lndependentemente da opgao e escolha politica , o que esta em questao e tambem a atitude 
passiva da CM na realiza9ao do que se prop6e fazer, sendo reflexo disso a taxa de execugao 
or<;amental da despesa ao Iongo dos varios a nos: 72,1 %. (201 0: 57%; 2011 : 55,8%; 201 2: 
60.46%; 2013: 67.24%; 2014: 58,9%; 2015: 61,57) . 

6 - Estas Contas trazern associadas a si um Plano e Orvarnento que continua a politica de 
desertifica9~0 das freguesias. Dever-se-a pensar Ponte de Lima a medio/longo prazo. Esta 
nao e, de facto , a nossa polftica. Falta autonomia financeira e politica das freguesias. A nossa 
proposta e a de transferencia de efectiva autonomia para as freguesias, atraves de um 
aumento substancial de verbas, de forma proporcional e devidamente calendarizadas ao 
Iongo do mandato, por todas as freguesias, bern como aurnento substancial de apoio social. 
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MOVIMENTO 51 

7 - No plano tecnico, as despesas de capital na aquisic;:ao de bens continua, na minha 
opiniao, excessiva e desproporcional. Continuamos a defender o "regresso a terra", que o 
"queijo limiano e nosso", "parques infantis por todas as freguesias" , com apoios efectivos a 
taxa de natalidade e familias, valor essencial da sociedade humana, "refeic;:oes gratis nas 
escolas" e "TGV? Nao, Obrigado!" ldeias que nao foram vertidas para esta Prestac;ao de 
Contas. 

8 - A atitude passiva desta execuc;ao passa tambem por outros temas, designadamente: 
saneamento, desenvolvimento rural, modernizac;ao administrativa (SAMA), produc;ao de 
energia e61ica, centro desportivo e parques de estacionamento, entre outros, sendo que a 
taxa de execuc;:ao orc;:amental e tambem baixa. 

9 - Acresce ainda uma execuc;ao financeira anual de 55,93% e uma execuc;:ao financeira 
global de 25,67%, ambas da Execuc;ao do Plano Plurianual de lnvestimentos, com varias e 
excessivas modificac;:oes ao respective orc;amento, designadamente, modificac;5es ao 
orc;:amento da receita, da despesa, do Plano Plurianual de lnvestimentos e do Plano de 
Actividades Municipals. 

10 - In fine, questiona-se a divida existents em 31 de Dezembro de 2016, por emprestimos 
obtidos, no valor de € 1 081 368,87, a que acresce outras dividas a terceiros no valor de € 1 
9~9 1Js~~~:~t-faviqo ~ ~6M?.~~C.~£GIA'I· "'~ : ~ f r}()o d-G'5,4~ • jlti>J<._")YY!)lS/ti.l 
Face ao expendido, e a despeito do saldo da situac;ao financeira e patrimonial da Cflmara 
Municipal, entendo, em razao da coe r~ncia democratica, da liberdade de opiniao e do custo 
de oportunidade em causa, assim como com a aus~ncia de Norma de Controlo lnterno e com 2 
as reservas e enfases da presente prestac;ao de contas, que este documento nao 
corresponds a nossa mundividencia para o melhor de todos os cidadaos de Ponte de Lima. 
Por isso, voto contra. 

Ji. c..;~~' 'Ir-'V<>'> \ ' 1-->~L~--(acoA. ~~"> ~~"-"!'~ J., r ~..0~~-~~ (. Q' 

PRIMEIRA REVISAO AO OR<;AMENTO E OP<;OES DO PLANO DE 2017 

Voto Contra. 

Ponte de Lima, 10 de Abril de 2017, 

0 Vereador do Movimento 51, 

~- ~~'':3 
(Filipe Viana) 



DECLARACAO DE VOTO 

PRESTACAO DE CONTAS 2016 

Temos vindo a defender a necessidade de focalizar o investimento municipal em areas que 
contribuam prioritariamente para a ~ de investimento, ~ de emprego e fixa~o de 
pessoas, principalmente dos jovens limianos que desejem permanecer no Concelho. 
Simultaneamente procuramos sensibilizar o Municipio para a necessidade de refor~r o apoio a 
famllias limianas carenciadas, baixar o valor do lmposto Municipal sobre lm6veis (IMI) para a taxa 
minima, preservar e conservar o patrim6nio construido e ambiental e atribuir novas competencias 
as Juntas de Freguesia. 

Apresentamos varias propostas em distintas areas de atu~ e com medidas concretas 
de ayao, das quais destacamos: 

• 0 Centro de Apoio e lncuba~o de Ponte de Uma, uma medida destinada a criar um espac;:o 
onde empreendedores e empresas disponham de urn conjunto integrado de recursos, 
conhecimentos, ferramentas e servi~s de apoio, que facilitam e estimulam, atraves do 
trabalho em rede, sustentado num conjunto alargado de parceiros, o surgimento, apoio e 
dlnamlza~o de novos empreendimentos e a consequents criayao de riqueza e emprego. 

• A cria~o de quadros de excelencia para os estudantes do concelho, contribuindo assim 
para a prom~ do sucesso escolar e educativo, ao reconhecer os alunos que se 
distinguem pela excelencia nos dominios cognitivos, rulturais, sociais e/ou pessoais. 

• A realiza~o de uma feira de opor1unidades de neg6cio, de emprego e empreendedorismo, 
com o objetivo de identificar oportunidades de emprego, apresentar programas de apoio a 
cria~o do pr6prio emprego e desenvolver capacidades de empreendedorismo, 
particularmente de jovens licenciados. 

• A Semana da Juventude, com o objetivo de incentivar as associa~s locais e os jovens 
limianos a prom~ de diversas atividades desportivas, recreativas e culturais. 

• A Construyao de urn parque de estacionamento, para cami6es TIR, para que estes tenham 
acomoda¢es condignas, levando a que o estacionamento nas bermas das estradas 
nacionais deixe de ser pratica recorrente. 

• 0 Centro de Medicina Desportiva de Ponte de lima, uma garantia da saude e assistencia 
aos atletas, cidadaos limianos, e urn excelente apoio aos clubes que como sabemos vivem 
em permanents dificuldade financeira; 

• 0 aumento em 5% do valor do subsidios anual atribuido aos Centro Sociais e as 
lnstitui~s Particulares de Solidariedade Social, tendo em considera~o o seu contributo 
para a melhoria da qualidade de vida e a integ~ social de pessoais em situayao de 
carencia ou vulnerabilidade, com especial destaque para as crianyas, jovens e idosos; 

• 0 Programa Concelhio de Promoc;ao de SaUde oral, envolvendo medicos dentistas 
aderente, comparticipando ou suportando tratamentos preventivos, restaurayoes, 
extra¢es, alisamentos radicu!ares, desvitalizac;Oes e coloca~ de pr6teses a pessoas 
comprovadamente carenciadas; 

manvdbarro::;yereadorr·mpl@~;majj .com 



• 0 Programa de Atribui~o de Compartici~o de Medicamentos, devidamente 
regulamentado, destinado a pensionistas idosos com mais de 65 anos ou dependentes 
com doenya grave ou cr6nica. residentes h8 mais de 2 anos e recenseados no concelho 
de Ponte de Lima e que se encontrem em situa~ de comprovada car&ncia economics. 

• A limpeza permanents das margens do rio Lima, a preserv~o e conservayao dos 
monumentos hist6ricos, bern como o combate a infrac;Ao ambiental. 

0 documento de presta~io de contas do ano de 2016 apresentado reflete globalmente uma 
estrategia de atua~o assente num conjunto de medidas e de prioridades estabelecidas que, tendo 
em considerayao a disponibilidade financeira do Municipio ficaram aquem do que seria expectavel, 
o que lamentamos. Assim, abstenh~me na vota~o. 

Ponte de Lima, 10 de abril de 2017 

0 Vereador do PPDIPSD, 

(Man~aBi.iios) 

manueibarrvsvereadon:mp!@gm<1il.t.:t'm 
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