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03 de julho de 2017 

REUNIAO DA CAMARA MUNICIPAL 
DE 

PONTE DE LIMA 

Data da reunllJo: 03 de julho de 2017 
Local da ReunllJo: Ediflcio dos PafOS do Concelho 

PRESENt;AS: 

Presidente: 

Eng. Victor Manuel Alves Mendes 

v~readores_: 

Sr. Gaspar Correia Martins 
Dr!! Ana Maria Martins Machado 
Eng!! Manuel Pereira da Rocha Barros 

2 

Eng2 Vasco Nuno Magalhaes Velho de Almeida Ferraz 
Dr. Filipe Agostinho Cruz Viana 

FALTAS: 0 Sr. Vereador Dr. Paulo Jorge da Cunha Barreiro de Sousa nao esteve 
presente na reuniao da C~mara, por motivo de ferias, pelo que a sua falta foi 
conslderada justificada. 

lnicio da Reuniiio: Quinze horas 
Encerramento: Dezoito horas 

Secretilrio: Tecnlca Superior Dr.!! Fllomena Mlmoso da Silva 

Prestou ColaboraflJO Tecnica: M!! Gullhermlna Franco 

Resumo Diario de Tesourarla: 

Sa/do ..................... 9.237.541,06 Euros 

OBS: A Ata foi aprovada por niinuta 

/ 
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_ PERfODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA: --------------

- Usou da palavra o senhor Presidente da C~mara para se referir a iniciativa das Marchas 

deS. Joao, que contou com a participa~5o das freguesias de Arcozelo, Ponte de Lima, Seara e 

Correlha no desfile das marchas populares. Propos urn voto de felicita~oes e deixou uma 

palavra de agradecimento a todos aqueles que se envolveram e participaram de forma a 

tornar posslvel aquele que e ja hoje urn evento de nota em Ponte de Lima. ____ _ _ 

Congratulou-se ainda pela forma como decorreu o Campeonato da Europa de Maratona de 

Canoagem. Nas palavras do Presidente da Associac;ao Europeia de Canoagem (ECA), o 

britanico Albert Woods, Portugal organizou em Ponte de Lima "os me/hares Europeus de 

maratona! de sempre" . Destacou a notavel colabora~ao do Clube Nautico de Ponte de Lima, 

da Associa~ao de Canoagem, e dos trabalhadores do Municipio na organizac;ao do evento. 

lnterveio o senhor Vereador Vasco Ferraz para real~ar tambem o auxrlio prestado pela 

Associa~ao Humanitaria dos Bombelros Voluntaries de Ponte de Lima. _______ _ 

_ Seguiu-se a interven~ao do Senhor Vereador Eng2 Manuel Barros que real~ou a 

importancia do evento quer para Ponte de Lima, quer para o pals, contudo lamenta a forma 

como a comunica~ao social nacional tratou o evento, nao I he tendo. ~do a cobertura que 

merecia. 0 senhor Presidente da Camara retomou a palavra para se referir a urn evento cuja 

inaugura~ao da primeira edi~ao teve Iugar dia 1 de julho, design ado de Lethes Art trata-se de 

um projeto artlstico que promove a cria~ao e exibi~ao de obras de arte 

contemporanea de artistas nacionais e estrangeiros em diversos locais de exposi~ao da 

vila de Ponte de Lima. Uma palavra de agradecimento aos trabalhadores do Municipio que 

colaboram nesta iniciatlva que dignifica o concelho, bern como, naturalmente a Curadora 

Dr.i! Isabel Patim. __________________________ _ 

_ 0 senhor Presidente da Camara propos um voto de louver aos atletas limianos 

medalhados neste campeonato da Europa de Maratona de Canoagem, os juniores Duarte 

Silva, em C1, e Rita Fernandes em Kl. 0 voto foi aprovado por unanimidade. -----

_ Registou-se a interven~ao do Senhor Vereador Dr. Filipe Viana que deu os parabens pela 

realiza~ao de iniciativas ligadas ao desporto e a cultura. Mais referiu que deve incentivar-se 

mais atividades nas areas referidas. ___________________ _ 

_ Seguiu-se de novo a intervenc;ao do senhor vereador Eng.2 Manuel Barros, para 

perguntar ao senhor Presidente da Camara se existe algum problema com o aparelho de ar 
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condicionado do Teatro Diogo Bernardes. Apresentou ainda uma proposta de 

Recomendat;:ao no sentido da C§mara Municipal, conjuntamente com a Associat;:~o 

Concelhia das Feiras Novas, preparar uma homenagem simb61ica a todos os festeiros vivos 

que colaboraram na realizat;:ao das festas concelhias, as Feiras Novas; mais propos que tal 

homenagem tivesse Iugar aquando da apresenta~ao publica do cartaz das Feiras Novas. 0 

senhor Presidente da Camara interveio para referir que e ele o primeiro, desde logo nas suas 

interven~oes publicas, que procura sempre que possfvel, agradecer e referir-se a todos 

aqueles que de alguma forma participam e contribuem para o desenvolvimento do 

concelho. ____________________________ _ 

_ Usou da palavra o senhor Vice Presidente Gaspar Martins, para esclarecer que a Camara 

nao tern competencia para intervir na materia proposta; t ratar-se-ia uma ingerencia numa 

Associat;:ao que tem autonomla jurfdlca, o que nao se concede. A proposta de recomendat;:ao 

poderia e deveria ser apresentada sim a Associat;:ao Concelhia das Feiras Novas. 0 senhor 

Vereador Eng.Q Manuel_ Barros pediu a palavra para sublinhar que entende que a Camara 

Municipal tern competencia para homenagear quem colabora com o Municipio, sem que 

com isso se imiscua na atividade da Associac;ao. Contudo, declarou que ira enderet;:ar a 

proposta de recomendat;:ao a Associat;:ao Concelhia das Feiras Novas. ________ _ 

_ A senhora Vereadora Dr.!! Ana Machado interveio para referir que tern o privih~gio de, 

conjuntamente com um grupo de pessoas, poder contribui para a realizat;:ao das Feiras 

Novas. Mais acrescentou que foram e sao muitas as pessoas que sempre contribufram para a 

realizat;ao daquelas festas e teme que eventualmente nao exista um registo escrito 

exaustivo onde todas essas pessoas con stem, pelo que alertou para o facto de, a ser feita tal 

homenagem se poder cor:rer o risco de nao mencionar algum dos colaboradores, o que de 

todo sepretende. ____________________________________________________ _ 

_ Seguiu-se a intervenc;ao do senhor Vereador Dr. Filipe Viana que interpelou o Senhor 

Presidente da Camara quanta ao motivo da realiza~_;ao da primeira reuniao ordinaria do mes 

de julho ser publica; Apelou a descentralizac;ao; Questionou relativamente as instalat;5es dos 

trabalhadores do Municipio, designadamente recolha e limpeza urbana; Ponto de situac;ao 

do Plano Diretor Municipal; Dia 17 de junho, Dia da Agua; Segurant;a Rodoviaria; Pastes no 

meio do passeio na Via Foral D. Tereza; Floresta e vinha (Vigil~ncia); Vespa do Castanheiro, 
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Vespa Asiatica; Obras em Arcozelo; Assinalou o 150!! anlversarlo da Polfcla de Seguranc;:a 

Publica, bem como da Abolic;:Zio da Pena de Morte em Portugal, tambem ha 150 anos. __ _ 

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

necessarios. --------------------------------------------------------
_lnterven~lio dos Vereadores: _______________________________________ _ _ 

_ ORDEM DO DIA: Presente a ordem de trabalhos, foram tomadas as seguintes reso luc;:oes 

ace rca dos assu ntos del a constantes. _____________________________________ _ 

_ (01) APROVA~AO DA ATA DA REUNIAO ANTERIOR: § A Camara Municipal em 

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

setembro, e sem prejufzo da sua previa aprovac;~o sob a forma de minuta, para efeitos do 

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

19 de junho de 2017, pelo que vai a mesma ser assinada pelo Exmo. Presidente e pela 

Secretaria. Esta deliberac;:ao foi tomada par maioria com quatro votos a favor e dais votos 

contra dos Srs. Vereadores Dr. Filipe Viana e Eng!! Manuel Barros. 0 Sr. Vereador EngQ 

Manuel Barros apresentou declarac;ao de voto, que se anexa a presente ata, como 

documento numero um, e se considera como fazendo parte lntegrante da mesma .. ___ _ 

_ (02)0BRASPUBUCAS ___________________ ___ 

_ 2.1- EMPREITADA DE 11REDE VIARIA MUNICIPAL DE PONTE DE UMA- EM FONTAO E S. 

PEDRO D' ARCOS" - Relat6rlo Final. A Camara Municipal deliberou por maioria com cinco 

votos a favor e urn voto contra do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, aprovar o relat6rio final e 

adjudicar a empreltada de "Rede Viaria Municipal de Ponte de Lima -em Fontao e S. Pedro 

d' Arcos", a firma "Fernandes & Fernandes, Lda." pelo valor de 129.987,34 euros (cento e 

vinte e nove mil novecentos e oitenta e sete euros e trinta e quatro 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, como documento numero tres, e se considera como fazendo parte 

lntegrante da mesma. _____________________________________________ __ _ 

_ (OJ)OBRASPARTICULARES ______ ~-----------------------------

_3.1- PROCESSO DE LOTEAMENTO N9 11/06- PEDIDO DE ALTERA~AO AO ALVARA DE 

LOTEAMENTO N9 6/07 - LOTE N!! 4 - Rua da Posa - Feltosa- Requerente: Predilethes, 

lmobiliarla, Lda. - Aprovas;ao. A Camara Municipal deliberou por maioria com cinco votos a 

favor e urn voto contra do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, aprovar a alterac;ao ao alvara de 

loteamento n2 6/07, Lote nQ 4 na Rua da Posa, Freguesia da Feitosa, requerida por 

Predilethes, lmobiliaria, Lda. 0 Sr. Vereador Dr. Fil ipe Viana apresent ou declarac;ao de voto, 
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que se anexa a presente ata, como documento numero tres, e se considera como fazendo 

parte integrante da mesma. ______________________ _ 

_ 3.2- PROCESSO DE LOTEAMENTO Ng 1/94- PEDIDO DE ALTERA~AO AO ALVARA DE 

LOTEAMENTO N2 28/94- LOTE N!l 2 - Arcozelo - Requerente: CIMA - Centro de lnspe~;ao 

de Mec~nica em Autom6veis, S.A.- Aprova~ao. A Camara Municipal dellberou por maioria 

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

altera~ao ao alvara de loteamento nQ 28/94, Late nQ 2 em Arcozelo, requerido por CIMA -

centro de lnspec;ao de Mec~nica em Autom6veis, S.A. 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. ____________ _ 

___ _ (04) JUNTAS DE FREGUESIA _______________ ________ _ 

_ 4.1- FREGUESIA DE BARRIO E CEP0ES- Presente urn oflcio a solicitar a atribui~j:ao de 

uma compartlclpa~;ao flnancelra destlnada a obra de "Beneficia.;:ao das ruas Fonte da 

Aldeia, Espinheiro, Caminho, Outeiros, Areeiros, Fonte da Pia, Travessa de Barreiros, 

Outeiros e Beco do Sobral". A Camara Municipal deliberou por maioria com cinco votos a 

favor e uma absten~ao do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, atribuir uma comparticipa~ao 

financeira de 70% ate ao montante maximo de 50.014,51 euros (cinquenta mil e catorze 

euros e cinquenta e um centimos), destinada a obra de uBeneficia~ao das ruas Fonte da 

Aldeia, Esplnheiro, Caminho, Outeiros, Areeiros, Fonte da Pia, Travessa de Barreiros, 

Outeiros e Beco do Sobral", a transferir a medida da execuc;ao das obras, mediante 

informa~ao da aprova~ao dos trabalhos pelos servi~os tecnicos do Municipio. 0 Sr. Vereador 

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

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

mesma. _________________________________ ___ 

_ 4.2 - FREGUESIA DE BEIRAL DO LIMA - Presente um otrclo a solicitar a atribul~5o de 

uma comparticipa~j:ao financeira destinada a obra de 11Constru~ao de muros de suporte na 

rua da Tapada". A Camara Municipal deliberou por maiorla com cinco votos a favor e uma 

absten~ao do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, atribuir uma comparticipac;ao financeira de 70% 

ate ao montante maximo de 8.844,64 euros (oito mil oitocentos e quarenta e quatro euros e 

sessenta e quatro centimos), destinada a obra de "Construc;ao de muros de suporte na rua 

da Tapada'', a transferir ap6s a conclusao da obra, mediante informa~ao da aprova~ao dos 

trabalhos pelos servic;os tecnicos do Municipio. 0 Sr. Vereador Dr. Filipe Viana apresentou 
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declarat;ao de voto, que se anexa a presente ata, como documento numero quatro, e se 

considera como fazendo parte lntegrante da mesma. ______________ _ 

_ __ 4.3 - FREGUESIA DE S. PEDRO D' ARCOS - Presente urn of(clo a sollcltar a atrlbui(:ao de 

uma comparticipa~ao financeira destinada a obra de "Beneflcla~§o da rua de Terrafeita". A 

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

Vereador Dr. Filipe Viana, atribuir uma compartlcipat;ao financeira de 70% ate ao montante 

maximo 15.582,00 euros (quinze mil quinhentos e oitenta e dais euros), destinada a obra de 

"Beneficia~ao da rua de Terrafeita'', a transferir a medida de execut;ao da obra, mediante 

lnformat;ao da aprovat;ao dos trabalhos pelos servi~os tecnicos do Municipio. 0 Sr. Vereador 

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

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

mesma. _______ _________________________ ___ 

_ 4.4 - FREGUESIA DE BEIRAL DO LIMA - Presente urn ofklo a sollcltar a atrlbui~ao de 

uma comparticipa~ao financelra destlnada a obra de "Constru~~o de muros de suporte do 

Centro Crvlco de Beiral do Lima". A Cc~mara Municipal deliberou por maioria com cinco 

votos a favor e uma abstenc;3o do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, atribuir uma 

comparticlpac;ao financeira de 158.560,10 euros (cento e cinquenta e oito mil quinhentos e 

sessenta euros e dez centimos), destinada a obra de "Constru~ao de muros de suporte do 

Centro Clvico de Beiral do Lima", a transferir a medida da execuc;:ao da obra, mediante 

informac;ao da aprovac;ao dos trabalhos pelos servi~os tecnicos do Municipio. 0 Sr. Vereador 

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

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

mesma. ______________________________ ___ 

_ (05) ASSUNTOS DIVERSOS __________________ _ 

_ 5.1- PROPOSTA DO SR. PRESIDENTE DA CAMARA- AVALIA<;Ao DA ADEQUA<;.Ao E 

CONCRETIZA<;Ao DA DISCIPLINA CONSAGRADA NO PLANO DE URBANIZA<;AO DE FREIXO, 

promovida nos termos do art.e 1872, ne 1, do Decreto-Lei ne 80/2015, de 14 de malo 

RJIGT.- Prorroga~ao do prazo fixado para elabora~l!io da respetlva altera~ao, decorrente 

da avalla.;ao das formas de execu~ao do plano de urbaniza~ao de Freixo - Aprova~5o. A 

Camara Municipal deliberou por malorla com quatro votos a favor, urn voto contra do Sr. 

Vereador Dr. Filipe Viana e uma absten~ao do Sr. vereador EngQ Manuel Barros aprovar a 

prorroga~ao do prazo fixado para elaborac;3o da respetiva alterac;:ao, decorrente da avalia~ao 

das formas de execuc;ao do plano de urbaniza~ao de Freixo, por igual perfodo de 90 dias 
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uteis, com infcio no dia seguinte ao da publica~ao em Diario da Republica. 0 Sr. Vereador Dr. 

Filipe Viana apresentou declaras;~o de voto, que se anexa a presente ata, como documento 

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

_ 5.2- PROPOSTA DO SR. PRESIDENTE DA CAMARA- AVAUA~AO DA ADEQUA(;AO E 

CONCRETIZAc;AO DA DISO PUNA CONSAGRADA NO PLANO DE URBANIZA~AO DAS 

OFICINAS DE CANTARIA DAS PEDRAS FINAS, promovida nos termos do art.9 1872, n2 1, do 

Decreto-Lel n!! 80/2015, de 14 de maio - RJIGT. - Prorrogas;ao do prazo flxado para 

elabora~ao da respetiva altera~ao, decorrente da avalia~ao das formas de execu~ao do 

plano de urbanizas:ao das Oficinas de can.taria das Pedras Finas- Aprovas;ao. A Camara 

Municipal deliberou por malorla com quatro votos a favor e dois votos contra dos Srs. 

Vereadores Eng2 Manuel Barros e Dr. Filipe Viana, aprovar a prorroga~ao do prazo fixado 

para elaborac;~o da respetiva alterat;ao, decorrente da avallac;ao das formas de execuc;ao do 

plano de urbaniza<;:ao das Oficinas de Cantaria das Pedras Finas, por igual perfodo de 90 dias 

uteis, com infclo no dia seguinte ao da publicac;:ao em Diario da Republica. o 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. __________________________________________________________ ___ 

_ 5.3- PROPOSTA DO SR. PRESIDENTE DA CAMARA- AVAUAc;AO DA ADEQUA~AO E 

CONCRETIZAc;Ao DA DISCIPUNA CONSAGRADA NO PLANO DE URBANIZAc;AO DE 

FONTAO/S.PEDRO D'ARCOS, promovida nos termos do art.2 1872, n!i! 1, do Decreto-Lei n9 

80/2015, de 14 de maio - RJIGT. - Prorroga~ao do prazo fixado para elaborac;:ao da 

respetlva alterac;ao, decorrente da avalia~ao das formas de execu~ao do plano de 

urbaniza~ao de Fontao/S. Pedro D'Arcos- Aprova~ao. A Camara Municipal deliberou por 

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

absten~ao do Sr. Vereador EngQ Manuel Barros aprovar a prorrogac;:ao do prazo fixado para 

elaborac;:ao da respetiva altera~ao, decorrente da avallac;:§o das form as de execuc;§o do plano 

de urbaniza~ao de Fontao/S. Pedro D' Arcos, por igual perfodo de 90 dias uteis, com infcio no 

dia seguinte ao da publlca~ao em Diario da Republica. 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. ______________________ _ 

_ 5.4 - PROPOSTA DO SR. PRESIDENTE DA CAMARA - AVAUAc;AO DA ADEQUA«;AO E 

CONCRETIZA<;AO DA OISCIPUNA CONSAGRADA NO PLANO DE URBANIZA~AO DE REF~ 

DOUMA, promovida nos termos do art.9 1879, n9 1, do Decreto-Lei nQ 80/2015, de 14 de 
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malo - RJIGT. - Prorroga~ao do prazo flxado para elabora~§o da respetlva altera~ao, 

decorrente da avalia~!o das formas de execu~ao do plano de urbaniza~ao de Refolos do 

Lima- Aprova~ao. A Camara Municipal dellberou por malorla com quatro votos a favor, um 

voto contra do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana e uma abstent;ao do Sr. Vereador Eng2 Manuel 

Barros aprovar a prorrogat;ao do prazo fixado para elabora~ao da respetiva alterat;ao, 

decorrente da avalia~ao das formas de execut;ao do plano de urbanizat;ao de Refoios do 

Lima, por igual perfodo de 90 dias uteis, com inlcio no dia seguinte ao da publicat;ao em 

Diario da Republica. 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. _ ______________________ _ 

_ 5.5 - PROPOSTA DO SR. PRESIDENTE OA cAMARA - AVAUA~O DA ADEQUA~AO E 

CONCRETIZA~AO OA DISO PUNA CONSAGRADA NO PLANO DE URBANIZA(:AO DE 

CORRELHA, promovida nos termos do art.!! 1872, n!! 1, do Decreto-Lel n2 80/2015, de 14 de 

maio - RJIGT. - Prorroga~ao do prazo flxado para elabora~ao da respetiva altera~~o, 

decorrente da avalla~§o das formas de execu~ao do plano de urbaniza~ao de Correlha -

Aprova~ao. A Camara Municipal deliberou por malorla com quatro votos a favor, um voto 

contra do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana e uma absten~ao do Sr. Vereador Eng!! Manuel Barros 

aprovar a prorroga~ao do prazo fixado para elaborat;ao da respetiva alterat;ao, decorrente 

da avalia~ao das formas de execu~ao do plano de urbaniza~ao de Correlha, por igual perlodo 

de 90 dias uteis, com inicio no dia seguinte ao da publicat;ao em Dil~rio da Republica. 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. __ _ 

_ 5.6 - PROPOSTA DO SR. PRESIDENTE DA CAMARA- AVAUA(:AO DA ADEQUA~AO E 

CONCRETIZA~AO OA DISCI PUNA CONSAGRADA NO PLANO DE URBANIZA~AO DE PONTE 

DE U MA, promovlda nos termos do art.2 1872, n2 1, do Oecreto-Lei n2 80/2015, de 14 de 

maio - RJIGT. - Prorroga~ao do prazo fixado para elabora~ao da respetlva altera~ao, 

decorrente da avalia~ao das formas de execu~ao do plano de urbaniza~ao de Ponte de 

Lima- Aprova~ao. A Camara Municipal deliberou por maioria com quatro votos a favor, um 

voto contra do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana e uma absten~ao do Sr. Vereador Eng!! Manuel 

Barros aprovar a prorroga~ao do prazo fixado para elabora~ao da respetiva altera~ao, 

decorrente da avalia~ao das formas de execut;ao do plano de urbaniza~ao de Ponte de Lima, 

por igual perfodo de 90 dias uteis, com inicio no dia seguinte ao da publica~ao em Diario da 

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

da mesma. -----------------------------------------------------------
_5.7- PROPOSTA DO SR. VEREADOR DR. PAULO SOUSA- "ATRIBUI~AO DE SUBSfDIOS 

PARA 0 ANO LETIVO 2017/2018"- Aprova~ao. A Camara Municipal deliberou par malaria 

com seis votos a favor e uma absten~ao do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, aprovar a proposta 

de atribui~ao de subsldios para o ano letivo de 2017/2018. 0 Sr. Vereador Dr. Filipe Viana 

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

quatro, e se considera como fazendo parte integrante da mesma. ________________ _ 

~5.8- PROPOSTA DE RECRUTAMENTO DE 1 TRABALHADOR PARA OCUPA~AO DE POSTO 

DE TRABALHO DO MAPA DE PESSOAL DA CAMARA MUNIOPAL DE PONTE DE UMA

Reserva de recrutamento. A Camara Municipal deliberou por maioria com seis votos a favor 

e uma abstenc;~o do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, autorizar o recurso a reserva de 

recrutamento, previsto nos n2s 1 e 2 da art.Q 40Q da Portaria nQ 83-A/2009, de 22 de janeiro, 

para admiss~o do candidato Andre Miguel Barreira Mimoso Lopes, posicionado em 22 Iugar 

da lista unitaria do procedimento concursal. 0 Sr. Vereador Dr. Filipe Viana apresentou 

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

considera como fazendo parte integrante da mesma. _________________________ _ 

_ 5.9 - XXII FEIRA DO UVRO DE PONTE DE UMA - Presente uma informa~ao da 

Coordenadora da Biblioteca Municipal para a venda de publica.;oes municipals na "Feira 

do Llvro" com 20% de desconto, a realizar entre 20 e 23 de julho. A Camara Municipal 

deliberou por maioria com quatro votos a favor e dais votos contra dos Srs. Vereadores Dr. 

Filipe Viana e Eng2 Manuel Barros, autorizar a venda de publicac;oes municipais na uFeira do 

Livro" com 20% de desconto, a rea lizar entre 20 e 23 de julho de 2017. Os Srs. Vereadores 

Eng2 Manuel Barros e Dr. Filipe Viana apresentaram declarac;oes de voto, que se anexam a 
presente ata, como documentos numero dois e quatro, respetivamente e, se conslderam 

como fazendo parte integrante da mesma. __________________________________ _ 

_ 5.10 - -"CARDEAL SARAIVA: DOCUMENTOS RAROS E DISPERSOS" - Ratifica~ao do 

despacho proferldo pelo Sr. Presldente da C§mara a 22 de junho. A Camara Municipal 

deliberou por maioria com cinco votos a favor e uma abstenc;§o do Sr. Vereador Dr. Filipe 

Viana, ratificar o despacho proferido pelo Sr. Presidente da Camara a 22 de junho de 2017, 

nos termos e para os efeitos do disposto no nQ3 do artigo 35Q do Anexo I da Lei n.2 75/13 de 

12 de setembro, de aprova~ao de venda ao publico por 5,00 euros (cinco euros) do livro 

''Cardeal saraiva: Documentos Raros e Disperses". 0 Sr. Vereador Dr. Filipe Viana apresentou 
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declara~~o de voto, que se anexa a presente ata, como documento numero quatro, e se 

considera como fazendo parte integrante da mesma. ___________ ___ _ 

_ 5.11 - FELBRAGA - EQUI PAMENTO DE SEGURAN~A, LOA.'' - Contrato Promessa de 

Compra e Venda- Aprova~ao. A Camara Municipal dellberou por malorla com cinco votes a 

favor e urn voto contra do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, aprovar o contrato promessa. __ 

_ 5.12- TERRA INCUBADORA DE EMPRESAS- Altera~5o da dellbera~5o de Camara de OS 

de junho de 2017, no sentldo de constar a cedencia das lojas n2s 40 e 41 do Mercado 

Municipal. A Camara Municipal deliberou por malorla com cinco votos a favor e uma 

absten~ao do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, autorizar a cedencia das lojas nQs 40 e 41 do 

Mercado Municipal. 0 Sr. Vereador Dr. Flllpe Viana apresentou d~clara~ao de voto, que se 

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

integrante da mesma. _ _ _____________________ _ _ 

_ 5.13 - ADRIL- ASSOCIA~AO DE DESENVOLVIMENTO RURALINTEGRADO DO UMA -

Quotas suplementares dos Munldplos do Vale do Lima- Aprovas;ao. A Camara Municipal 

deliberou por maioria com cinco votes a favor e um voto cont ra do Sr. Vereador Dr. Filipe 

Viana, autorizar o pagamento de quotas suplementares no valor de 10.000,00 euros (dez mil 

euros). 0 Sr. Vereador Dr. 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. ___________________________ _ _ 

_ 5.14- AQUISI~AO DE TERRENOS PARA A CONSTRUc;AO DE ESCOLAS PARA 0 ENSINO 

BASI CO E SECUNDARIO- Altera~ao da delibera~ao de Camara de 25 de mar~o de 2008, no 

senti do de retifica~ao da area passando a ser de 2475 m2- Aprova~ao. A Camara Municipal 

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

Viana, retificar a deliberac;:ao de 25 de marc;:o de 2008, no que a area diz respeito, 

autorizando a aquisic;:ao da area de 2475 m2 a destacar do predio rustico inscrito na matriz 

sob o artigo 2427, e descrito na Conservatoria do Registo Predial sob o nQ 2112, da freguesia 

da Correlha, a Maria do Carmo Malheiro da Costa Caldas e marido Joaquim de Barros 

Norberta, pelo valor total de 28.833,75 euros (vinte e oito mil oitocentos e trinta e tres 

euros e setenta e cinco centimos). 0 Sr. Vereador Dr. Filipe Viana apresentou declarac;:ao de 

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

fazendo parte integrante da mesma. ___________________ _ 

_ 5.15 - EDIFfCIO RESTAURANTE MONTE OA MADALENA - Arrendatario: Monte da 

Madalena - Eventos Turismo e Restaura~ao, Lda. - Rescisao do contrato. A Camara 
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Municipal deliberou por maioria com cinco votos a favor e urn voto contra do Sr. Vereador 

Dr. Filipe Viana, rescindir o contrato de arrendamento celebrado com Monte da Madalena -

Eventos Turismo e Restaura~aoJ Lda., com fundamento no incumprimento do pagamento 

das presta~oes das rendas vencidas.~ objeto de delibera9ao da Camara Municipal de 08 de 

maio de 2017. Mais dellberou por maioria com cinco votos a favor e urn voto contra do Sr. 

Vereador Dr. Filipe Viana notificar o arrendatario de que dispoe do prazo de dez dias 

seguidos a contar da data de rece~ao da presente delibera~ao para retirar do locado todos 

os bens que lhe perten~am e proceder a entrega das chaves no GAM ~ Gabinete de 

Atendimento ao Munfcipe. Mais deliberou por maioria com cinco votos a favor e urn voto 

contra do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana que, findo o prazo concedido para o efeito e na 

eventualidade de nao se verificar o cumprimento do tear da presente delibera~ao, ser§o 

acionados os meios legals ao dispor. -------------------

_5.16 - ASSOCIA~AO HUMANITARIA DOS BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE PONTE DE 

UMA- DESTACAMENTO DE FREIXO- presente um email a solicitar a cedencia de urn palco 

para os dias 14 a 16 de julho. A Camara Municipal deliberou por maioria com cinco votos a 

favor e uma absten~§o do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, autorizar a cedencia de urn palco 

para os dias 14 a 16 de julho, para as comemora~oes do 16Q aniversario do Destacamento de 

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

lntegrante da mesma. _______________________ _ _ 

_ 5.17 -IRMANDADE NOSSA SENHORA DA BOA MORTE- Presente urn ofrclo a solicitar a 

cedencia de um pafco para os dias 22 a 31 de julho. A Camara Municipal deliberou por 

maioria com cinco votos a favor e uma absten9§0 do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, autorizar 

a cedencia de urn palco para os dias 22 a 31 de julho. 0 Sr. Vereador Dr. Filipe Viana 

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

quatro, e se consldera como fazendo parte integrante da mesma. _________ _ 

_ 5.18 - COORDENADORA DO CENTRO ESCOLAR DO TROVELA - Presente urn email a 

solicitar autorlza~ao para frequentarem as piscinas municipals nos dias 04, 11, 18 e 25 de 

julho com as crian~as que frequentam o prolongamento de horarlo. A C~mara Municipal 

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

Viana, autorizar a frequencia das Piscinas Municipais nos dias 04, 11, 18 e 25 de julho, 

devendo articular a visita com o responsavel pelas instala~oes, a titulo gratuito e, mediante 

apresenta~ao de seguro. 0 Sr. Vereador Dr. Filipe Viana apresentou declara~ao de voto, que 
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se anexa a presente ata, como documento numero quatro, e se consldera como fazendo 

parte integrante da mesma. ______ ________________ _ 

_ 5.19- SANTA CASA DA MISERIC6RDIA DE PONTE DE UMA- Presente um oficio a 

solicltar autorlza~5o para utiliza~ao de alguns equlpamentos municipals com as 

crlan~as/jovens. A Camara Municipal dellberou por maioria com cinco votos a favor e uma 

absten~~o do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, autorizar a frequ~ncla das Plscinas Ao Ar Livre do 

dla 3 ao dia 14 de julho, a titulo gratulto, no perlodo da manha, no maximo de cinco dias 

uteis consecutivos, com exce~ao dos feriados e fins-de-semana e mediante apresenta~ao de 

seguro. Mais deliberou por malorla com cinco votos a favor e uma absten~ao do Sr. 

Vereador Dr. Filipe Viana, autorizar a visita ao Festival lnternacional de Jardins no dia 04 de 

julho, visita ao Centro de lnterpreta~ao da Hist6ria Militar de Ponte de Lima no dia 11 de 

julho e visita a quinta de Pentieiros e Centro de lnterpreta~ao das Lagoas nos dias 03 e 09 de 

agosto respetivamente, devendo articular a visita com os servic;os responsaveis . Deliberou 

alnda por malaria com cinco votos a favor e uma abstenc;ao do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, 

advertir a requerente de que eventuais prejulzos que, comprovadamente, resu ltem da 

utilizac;ao indevida dos equipamentos municipals, terao de ser ressarcldos ao Municipio. 

Mais deliberou por rnaioria com cinco votos a favor e uma abstenc;ao do Sr. Vereador Dr. 

Filipe Viana, autorizar a visita titulo gratuito de um grupo de 86 crianc;as da creche, a Quinta 

de Pentieiros, no dia 7 de julho, no pedodo da manha. 0 Sr. Vereador Dr. Fillpe Viana 

apresentou declarac;ao de voto, que se anexa a presente-ata, como documento numero 

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

_ 5.20 - CARAWELA, LOA. - Presente urn offclo a manlfestar Interesse na aquisi~ao do 

Lote LB-13 do Polo Ernpresarlal e Industrial da Queijada. A Camara Municipal deliberou por 

rnaioria com cinco votos a favor e urn voto contra do Sr. Vereador Dr. Fllipe Viana, autorizar 

a venda do lote LB-13 no Polo Empresarial e Industrial da Queijada, inscrito na matriz predial 

urbana sob o artigo 1203, com a area de 3100 m2 e descrito na Conservat6ria do Registo 

Predial sob o n2 1351/20071112, da freguesia de Fornelos e Queijada, a "Carawela, Lda. 11
, 

pelo valor total de 19 525,00 euros (dezanove mil quinhentos e vinte e cinco euros). 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. _ __ _ 

_ 5.21- ASSOCIAt;AO CULTURAL E RECREATIVA JOGOS E EVENTOS TRADICIONAIS DE 

SANTA COMBA- Presente urn oflclo a solicitar a cedencia de urn palco para os dias 25 e 26 

de agosto. A Camara Municipal deliberou por rnalorla com cinco votos a favor e uma 
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absten9~0 do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, autorizar a cedencia de urn palco para as dias 25 

e 26 de agosto. 0 Sr. Vereador Dr. Filipe Viana apresentou declarac;:ao de voto, que se anexa 

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

integrante da mesma. ________________________ _ 

_ 5.22- GRUPO ETNO-FOLCLORICO DE REFOIOS DOUMA- Presente um email a solicitar 

a cedencia de uma palco para o dia 5 de agosto. A Camara Municipal deliberou por maioria 

com cinco votos a favor e uma absten9ao do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, autorizar a 

cedencia de urn palco para o dia OS de agosto. 0 Sr. Vereador Dr. Filipe Viana apresentou 

declarac;~o de voto, que se anexa a presente ata, como documento numero quatro, e se 

considera como fazendo parte lntegrante da mesma. ______________ _ 

_ 5.23- COMISSAO DE FESTAS EM HONRA DE NOSSA SR! DA ABADIA- Presente urn 

email a solicitar a ced~ncla de um palco para os dlas 12 a 15 de agosto. A Camara Municipal 

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

Viana, autorizar a ced~ncia de um palco para os dias 12 _a 15 de agosto. 0 Sr. Vereador Dr. 

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

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

_ 5.24- IRMANDADE NOSSA SENHORA DAS NEVES - Presente urn oficio a solicitar a 

cedencia de urn palco para os dlas 25 a 27 de agosto. A C§mara Municipal dellberou por 

maioria com cinco votos a favor e uma abstenc;:ao do Sr. Vereador Dr. Fi lipe Viana: autorizar 

a ced~ncia de urn palco para os dias 25 a 27 de agosto. 0 Sr. Vereador Dr. Filipe Viana 

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

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

_ 5.25- CONCURSO P0BUCO - TRANSPORTES ESCOLARES - ANO LETIVO 2017/2018-

Pedldo de prorroga~ao de prazo para apresenta~ao de documentos - Ratifica~ao do 

despacho proferido pelo Sr. Presidente da Camara de 29 de junho de 2017. A Camara 

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

Dr. Filipe Viana, ratificar o despacho proferido pelo Sr. Presidente da Camara a 29 de junho 

de 2017, nos termos e para os efeltos do dlsposto no n23 do artigo 352 do Anexo Ida Lei n.2 

75/13 de 12 de setembro, de prorrogac;:ao do prazo para apresentac;:ao de documentos. 0 Sr. 

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

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

mesma·---------------------------------------------------------------------------------
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_ 5.26 - PROVINCIAL MIUTIA SANCTAE MARIAE CAVALEIROS DE NOSSA SENHORA -

Presente urn otrclo a sollcltar a ced@ncla do Audlt6rio Municipal para o dia 07 de julho. A 

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

Vereador Dr. Filipe Viana, autorizar a cedencia do audit6rio Municipal para o dia 07 de julho. 

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

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

mesma. _______________________________________________________ _ 

_ ESPA~O DE INTERVEN~AO ABERTO AO PUBUCO: N~o se registaram interven~Oes. __ 

_ (06) APROVA~AO DA ATA EM MINUTA:- Nos termos dos numeros 3 e 4, do artigo 57Q, 

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

minuta, para surtir efeitos imediatos. Esta delibera~ao foi tomada por maioria com cinco 

votos a favor e urn voto contra do Sr. Vereador Dr. Fillpe Viana. __________________ _ 

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

declarou encerrada a reuni§o pelas dezoito horas. _____________ _ 

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

A Secreta ria, 

~· bLLt(A_{? d_1J A c &:')0 



PO mE DE LIMA 
U!n partido ao seu lado 

DECLARA<;AO DE VOTO 

D<JC . ..i_ 

Na qualidade de vereador do PPD/PSD voto contra a aprova~ao da ata numero 13/2017, 

relativa a reuniao ordinaria da Camara Municipal realizada no dia 19 de junho de 2017, porque 

a mesma nao cumpre os requisites legais, omitindo as respostas do Senhor Presidente da 

Camara Municipal as questoes por mim colocados. Apesar dos constantes ape los para que essa 

situa~ao seja devidamente corrigida, a reda~ao das atas continua incompleta, prejudicando o 

relate generico dos assuntos e temas tratados na referida reuniao. Tambem na interven~ao do 

publico e de assinalar a omissao de parte dos assuntos abordados. 

Lamento que a descri~~o escrita dos assuntos analisados nas reunioes continue 

amputada de informac;ao importante, prejudicando o valor documental e hist6rico da gestao 

do nosso Municipio. A ata nao deve ser um instrumento para fazer politica como tern 

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

tratados. 

Ponte de Lima, 3 dejulho de 2017 

0 Vereador do PPD!PSD, 

(Manuel Pereira da Rocha Barros) 

manuelbarrosvereadorcmpl@gmail.com 



PO :"'T£ DE LIMA 
Um partido ao seu lado 

DECLARA<;AO DE VOTO 

Descoutos na venda de edi~Oes rnunicipais na Feira do Livro 

Na qualidade de vereador do PPD/PSD de Ponte de Lima voto contra a proposta de 

efetuar urn desconto de apenas 20% na venda de edi~oes municipais durante o perfodo de 

realiza~ao da Feira do Livre. 

A Feira do Livre e um evento importante na promo~ao dos habitos de leitura e na 

divulga~ao dos autores limianos e do nosso concelho. 0 desconto proposto e manifestamente 

irris6rio e par isso prop6s como alternativa urn desconto de 50% com o objetivo de 

proporcionar aos limianos, principalmente aqueles com or~amentos mais limitados, o acesso 

as referidas publica~oes. 

Lamento que a maioria CDS/PP nao tenha sido sensivel aos argumentos apresentados 

mantendo-se inflexivel na altera~ao do valor proposto. 

Ponte de Lima, 03 de julho de 2017 

0 Ycr~~PPD/PSD. 

(Manuel Pe~ 'a Rocha BatTos) 

manuelbarrosvereadorcmpl@gmail.com 



MOVIMENTO 51 

DECLARACAO DE VOTO 

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

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

cl-A -~.1 · ~--<' 5,.(,- 5 .cJ· 0. 3' S-'f s . 5 • ). ' '§~' 5 ,) 3 ~ 5.!4:'2.) s .'~-J-tD · I ' I I I I i I , , ( I r r ~ ( 

com os fundamentos e considerandos seguintes: 5 .c)); 5 .().~;' 

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

decisao em causa, com viola<;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 

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

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

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

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

participagao de ideias; 

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

imposigao 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. 

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, 3 de Julho de 2017, 

0 Vereador do Movimento 51, 
~-

- h~· \Ices 
(Filipa Viana) 

1 



MOVIMENTO 51 

DECLARACAO DE VOTO 

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

com os fundamentos e considerandos seguintes: 5- ;1-; 5 · 1-,) ;' 5. J. 3;''7 1 

5 - J.~ -
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 ponto 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 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 

imposic;ao 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 

servic;o e nao na esteira da pedagogia da subserviencia. 

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

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

Ponte de Lima, 3 de Julho de 2017, 

0 Vereador do Movimento 51, 

~~J/9-
(Filipe Viana) 

1 
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