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Reuniao de 04 de Marr;o de 2013 

REUNIAO DA CAMARA MUNICIPAL 
DE 

PONTE DE LIMA 

Data da reuniao: 04 de Marro de 2013 
Local da Reuniao: Edificio dos Pat;os do Concelho 

PRESEN<;AS: 

Presidente: 
Eng. Victor Manuel Alves Mendes 

Vereadores: 

Sr. Gaspar Correia Martins 
Enga Estela Susana da Rocha Almeida 
Dr. Filipe Agostinho Cruz Viana 
Dr. Franclim Castro e Sousa 
Dr. Miguel Antonio Bacelar de Sousa Pires da Silva 
Dra Ana Maria Martins Machado 

F AL TAS: --------------

Inicio da Reuniao: Quinze horas 

Encerramento: Dezasseis horas e quarenta minutos 

2 

Secretiirio: Chefe de Divisao Municipal: Dr. a Maria Sofia Fernandes Velho de 
Castro Araujo 

Prestou Colaborm;ao Tecnica: Ma Guilhermina Franco Pais 

Resumo Diario de Tesouraria: 
Sa/do ..................... 11.837.799,22 euros 

OBS: 
A Ata foi aprovada por minuta 
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PERIODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA: ------------------------------
_Usou da palavra o Sr. Presidente da Camara para prop6r a Camara a antecipa<;ao da 

reuniao de Camara Municipal de 18 de mar<;o de 2013, para o dia 15 de mar<;o de 2013 pelas 

15h00m no mesmo local. A Camara deliberou por unanimidade aprovar a proposta 

apresentada pelo Sr. Presidente. ____________________________________________ _ 

_ Intervem;iio dos Vereadores: - ----------------------------------------

_Usou da palavra, em primeiro Iugar o Dr. Miguel Antonio Pires da Silva, para deixar urn 

registo de agradecimento ao Dr. Domingos de Araujo, Director do Servi<;o de Reumatologia 

da ULSAM, que se aposentou, pelos anos e pelos feitos a favor da comunidade limiana, 

demonstrando-se o apre<;o e reconhecimento pela dedica<;ao demonstrada. A Camara 

deliberou por unanimidade aprovar o registo de reconhecimento, devendo ser dado 

conhecimento. - -------------------------------------------------------

_Usou em seguida da palavra o Dr. Filipe Viana que abordou os seguinte assuntos: dia 4 de 

mar<;o como dia local, dia de Ponte de Lima, considera que merecia outra dignidade outra 

projec<;ao, defendendo ate que deveria ser feriado; a festa das crian<;as deve continuar; 

encerramento da pousada da juventude; CPCJ esta com dificuldades, inexistencia de reunioes 

alargadas; privatiza<;ao da agua; piscinas de Ponte de Lima e Freixo sem condi<;oes; Feiras 

Novas. -----------------------------------------------------------------
_0 Sr. Presidente da Camara prestou os esclarecimentos tidos por necessarios. _____ _ 

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

acerca dos assuntos dela constantes. -------------------------------------------
_ (01) APROVA<;AO DA ATA DA REUNIAO ANTERIOR:- A Camara Municipal em 

cumprimento do disposto no numero 2, do artigo 92°, da Lei n. 0 169/99, de 18 de setembro, na 

reda<;ao que lhe foi dada pela Lei n.0 5-A/2002, de 11 de janeiro, e sem prejuizo da sua previa 

aprova<;ao sob a forma de minuta, para efeitos do disposto nos numeros 3 e 4 do citado artigo, 

deliberou aprovar a ata da reuniao realizada em 18 de Fevereiro de 2013, pelo que vai a 

mesma ser assinada pelo Exm.0 Presidente e pelo Secretario. Esta delibera<;ao foi tomada por 

maioria, com a absten<;ao do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana. _______________________ _ 

_ (02) OBRAS PARTICULARES _______________ _ 

_ 2.1 - PROCESSO DE LOTEAMENTO N° 5/2012- Requerente: Carlos Sousa & 

Xavier - Sociedade de Construc;oes, Lda. - Aprovac;ao. A Camara Municipal deliberou 

por maioria com o voto contra do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, aprovar a proposta de 

loteamento, devendo apresentar o projeto das infraestruturas. _____________________ ___ 
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_ (03) - OBRAS PUBLICAS _________________ _ 

_ 3.1 - POLO INDUSTRIAL DA GEMIEIRA - LOTEAMENTO No 5 - Aprova~ao. A 

Camara Municipal deliberou por maioria, com o voto contra do Sr. Vereador Dr. Filipe 

Viana, aprovar o loteamento no 5. ______________________ _ 

_ (04) JUNTAS DE FREGUESIA _______________ _ 

_ 4.1 - FREGUESIA DE ANAIS - Presente o oficio n° 03/2013 datado de 31 de janeiro, a 

solicitar uma comparticipac;ao financeira destinada a obra de "Construc;ao de muros de 

suporte na Rua da Albergaria e Rua da Igreja". A Camara Municipal deliberou por 

unanimidade, comparticipar em 100% as obras relativas a Rua da Igreja, transferindo a 

verba de 2.890,00 euros mais IVA a taxa legal em vigor, delegando competencias na Junta de 

Freguesia, mediante celebrac;ao de protocolo de delegac;ao de competencias. Mais deliberou 

por unanimidade, comparticipar as obras na Rua da Albergaria em 70% ate ao montante 

maximo de 997,50 euros mais IVA a taxa legal em vigor, a transferir ap6s a conclusao das 

obras. 
----------------------------------

4.2 - FREGUESIA DE BEIRAL DO LIMA - Presente o oficio no 20130202 datado de 

08 de fevereiro, a solicitar uma comparticipac;ao financeira destinada a obra de "Pavimentac;ao 

do caminho do Loureiro". A Camara Municipal deliberou por unanimidade, comparticipar 

em 90% ate ao montante maximo de 8.021,70 euros mais IVA a taxa legal em vigor, como 

subsidio especial de montanha. Neste ponto o Sr. Vereador Dr. Filipe Viana nao votou, 

declarando-se impedido por motivos pessoais. _________________ __ 

4.3 - FREGUESIA DE CALHEIROS - Presente o oficio n° 91/2012 datado de 04 de 

dezembro de 2012, a solicitar uma comparticipac;ao financeira destinada a obra de 

"Beneficiac;ao da capela de apoio mortuaria". A Camara Municipal deliberou por maioria 

com a abstenc;ao do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, comparticipar em 50% ate ao montante 

maximo de 2.195,00 euros mais IV A a taxa legal em vigor. ____________ _ 

_ 4.4 - FREGUESIA DE FOJO LOBAL - Presente urn oficio datado de 14 de fevereiro , a 

solicitar uma comparticipac;ao financeira destinada a obra de "Alargamento da estrada 

municipal deS . Salvador de Fojo-Lobal". A Camara Municipal deliberou por unanimidade, 

comparticipar em 100% a obra, transferindo a verba de 6.800,00 euros mais IVA a taxa legal 

em vigor, delegando competencias na Junta de Freguesia, mediante celebrac;ao de protocolo 

de delegac;ao de competencias. _______________________ _ 

4.5 - FREGUESIA DE LABRUJA - Presente o oficio n° 02/2013 datado de 26 de 

janeiro, a solicitar uma comparticipac;ao financeira destinada a obra de "Construc;ao de muro 

de suporte a estrada municipal de acesso ao Sr. do Socorro". A Camara Municipal deliberou 
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por unanimidade, comparticipar em 100% a obra, transferindo a verba de 1.920,00 euros 

mais IV A a taxa legal em vigor, delegando competencias na Junta de Freguesia, mediante 

celebrac;ao de protocolo de delegac;ao de competencias. ______________ _ 

4.6 - FREGUESIA DE REBORDOES SOUTO - Presente o oficio no 2/2013 datado de 

26 de janeiro, a solicitar uma comparticipac;ao financeira destinada a obra de "Construc;ao de 

muro de suporte na rua do Barral". A Camara Municipal deliberou por unanimidade, 

comparticipar em 70% ate ao montante maximo de 1.743,00 euros mais IVA a taxa legal em 

vigor, a transferir ap6s a conclusao das obras. _________________ _ 

_ (OS) ASSUNTOS DIVERSOS _ _______________ _ 

_ 5.1 - AQUISI<;AO DE SERVI<;OS DE ESPETACULO DE MUSICA NO DIA 09 

DE AGOSTO DE 2013 - ATUA<;AO DO GRUPO QUINTA DO BILL- Emissao de 

parecer favonivel para a abertura de procedimento por ajuste direto regime geral e a 
celebra~ao de contrato, ao fornecedor "Contos da Pra~a Unipessoal, Lda. pelo valor de 

12.500,00 euros mais IV A a taxa legal em vigor. A Camara Municipal deliberou por 

maioria com o voto contra do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, emitir parecer favoravel a 
abertura de procedimento por ajuste direto regime geral e a celebrac;ao de contrato, ao 

fomecedor "Contos da Prac;a Unipessoal, Lda." pelo valor de 12.500,00 euros mais IVA a 
taxa legal em vigor. Neste ponto o Sr. Vereador Dr. Filipe Viana apresentou declarac;ao de 

voto, que se anexa a presente ata. _ ________ ____________ _ 

_ 5.2 - AQUISI<;AO DE SERVI<;OS DE ESPETACULO DE MUSICA NA FEIRA 

DA CA<;A, PESCA E LAZER - ATUA<;AO DA ARTISTA AUREA - Emissao de 

parecer favonivel para a abertura de procedimento por ajuste direto regime geral e a 
celebra~ao de contrato, ao fornecedor "Luso Espehiculos Alexandre - Sociedade 

Unipessoal, Lda. pelo valor de 17.500,00 euros mais IV A a taxa legal em vigor. A Camara 

Municipal deliberou por maioria com o voto contra do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, emitir 

parecer favoravel a abertura de procedimento por ajuste direto regime geral e a celebrac;ao de 

contrato, ao fomecedor "Luso Espetaculos Alexandre - Sociedade Unipessoal, Lda." pelo 

valor 17.500,00 euros mais IVA a taxa legal em vigor. Neste ponto o Sr. Vereador Dr. Filipe 

Viana apresentou declarac;ao de voto, que se anexa a presente ata. ________ _ _ 

_ 5.3 - AQUISI<;AO DE SERVI<;OS DE REALIZA<;AO DO CONCURSO DE 

SALTOS INTERNACIONAL 2* "PONTE DE LIMA CONVIDA 2013" - Emissao de 

parecer favoravel para a abertura de procedimento por ajuste direto regime geral e a 
celebra~ao de contrato, ao fornecedor "FG - Events, Lda" pelo valor de 7.500,00 euros 

mais IV A a taxa legal em vigor. A Camara Municipal deliberou por maio ria com o voto 
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contra do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, emitir parecer favonl.vel a abertura de procedimento 

por ajuste direto regime geral e a celebra<;ao de contrato, ao fomecedor "FG- Events, Lda." 

pelo valor 7.500,00 euros mais IVA a taxa legal em vigor. Neste ponto o Sr. Vereador Dr. 

Filipe Viana apresentou declara<;ao de voto, que se anexa a presente ata. ____ ___ _ 

_ 5.4 - AQUISI(:AO DE SERVI<;OS DE ATUALIZA<;AO, REVISAO E 

ADAPTA<:AO DA TABELA DE TAXAS DO MUNICIPIO - Emissao de parecer 

favonivel para a abertura de procedimento por ajuste direto e a celebra<;ao de contrato, 

ao fornecedor ACEAAP - Agencia de Competencias e Estudos Avan<;ados para a 

Administra<;ao Publica, Lda. pelo valor de 7.000,00 euros mais IVA a taxa legal em 

vigor. A Camara Municipal deliberou por maioria com o voto contra do Sr. Vereador Dr. 

Filipe Viana, emitir parecer favonivel a abertura de procedimento por ajuste direto e a 
celebra<;ao de contrato, ao fomecedor "ACEAAP - Agencia de Competencias e Estudos 

Avan<;ados para a Administra<;ao Publica, Lda." pelo valor 7.000,00 euros mais IV A a taxa 

legal em vigor. Neste ponto o Sr. Vereador Dr. Filipe Viana apresentou declara<;ao de voto, 

que se anexa a presente ata. _____________________ __ _ 

_ 5.5 - CONSTITUI<;AO DE FUNDO DE MANEIO - Presente uma informa<;ao da 

Chefe da Divisao Administrativa e Financeira - Ratifica<;ao do despacho proferido pelo 

Sr. Presidente da Camara a 15 de fevereiro de 2013, de atribui<;ao do Fundo de Maneio 

da Divisao Administrativa e Financeira - Notariado a Maria Guilhermina Pais. A 

Camara Municipal deliberou por maioria, com a absten<;ao do Sr. Vereador Dr. Filipe 

Viana, ratificar o despacho do Sr. Presidente da Camara de 15 de Fevereiro de 2013, nos 

termos e para os efeitos do disposto no n° 3 do artigo 68° da Lei 169/99 de 18 de setembro, 

republicada pela Lei n° 5-A/02 de 11 de janeiro. _________ _______ _ 

_ 5.6 - VENDA DE PUBLICA<;AO - Presente uma informa<;ao respeitante a venda da 

publica<;ao "Fe e Religiosidade Popular em Ponte de Lima: Cruzeiros, Vias-Sacras, Nichos e 

Alminhas" - Aprova<;ao do pre<;o de lan<;amento e pre<;o de venda ao publico. A Camara 

Municipal deliberou por maioria com a absten<;ao do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, fixar o 

pre<;o de lan<;amento em 15,00 euros com IV A incluido a taxa legal em vigor e o pre<;o de 

venda ao publico em 18 euros com IV A incluido a taxa legal em vigor. ________ _ 

_ 5.7 - PERCURSOS DA MUSICA 2013- Atribui<;ao de comparticipa<;ao financeira. 

A Camara Municipal deliberou por maioria com a absten<;ao do Sr. Vereador Dr. Filipe 

Viana, atribuir urn subsidio no valor de 18.000,00 euros. 
------- -------

5.8- ESCOLA DE MUSICA MOZART - Presente urn email a solicitar a cedencia do 

Teatro Diogo Bemardes, para o dia 29 de Junho de 2013. A Camara Municipal deliberou por 
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maioria com a abstenyao do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, autorizar a cedencia do Teatro 

Diogo Bemardes para o dia 29 de Junho e isentar o requerente do pagamento das taxas. __ 

_ 5.9 - FEDERA(:AO REGIONAL DE BANDAS FILARMONICAS DO MINHO -

Presente urn email a solicitar a cedencia da Expolima para o dia 25 de Maio de 2013, para a 

realizayao de megaconcerto com bandas limianas. A Camara Municipal deliberou por 

maioria com a abstenyao do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, autorizar a cedencia da Expolima 

no dia 25 de maio, a titulo gratuito. 
--------------------------------------------

5.10- ESCOLA SECUNDARIA DE PONTE DE LIMA- Presente urn email a solicitar 

autoriza9ao para a realizayao de feirinhas nos dias 3 e 17 de Maryo. Ratificayao do despacho 

proferido pelo Sr. Presidente da Camara a 27 de fevereiro de 2013. A Camara Municipal 

deliberou por maioria, com a abstenyao do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, ratificar o 

despacho do Sr. Presidente da Camara, nos termos e para os efeitos do disposto no n° 3 do 

artigo 68° da Lei 169/99 de 18 de setembro, republicada pela Lei n° 5-A/02 de 11 de 

Janeuo. ______________________________________________________________ _ 

5.11 - ESCOLA DESPORTIVA LIMIANA - Presente urn email datado de 19 de 

fevereiro, a solicitar a isenyao de taxas de utilizayao das piscinas municipais, relativamente ao 

tomeio de nata9ao realizado no dia 16 de fevereiro. A Camara Municipal deliberou por 

unanimidade, isentar a requerente das taxas de utilizayao das piscinas municipais, 

respeitantes ao dia 16 de fevereiro. 0 Sr. Vereador Dr. Filipe Viana neste ponto nao votou, 

declarando-se impedido por motivos pessoais. __________________________________ _ 

_ 5.12 - AQUISI(:AO DE SERVI(::OS DE PRODU(:AO TEATRAL NO TEATRO 

DIOGO BERNARDES- Emissao de parecer favoravel para a abertura de procedimento 

por ajuste direto e a celebra~ao de contrato, a empresa "CE2, Concep~ao e 

Comercializa~ao de Espetaculos, Lda. pelo valor de 5.500,00 euros mais IV A a taxa legal 

em vigor. A Camara Municipal deliberou por maioria como voto contra do Sr. Vereador 

Dr. Filipe Viana, emitir parecer favonivel a abertura de procedimento por ajuste direto e a 
celebrayao de contrato, a empresa "CE2, Concep9ao e Comercializayao de Espet<iculos, Lda." 

pelo valor 5.500,00 euros mais IVA a taxa legal em vigor. __________________________ _ 

_ ADITAMENTO A ORDEM DE TRABALHOS:- Por se ter considerado de resolu9ao 

urgente, a Camara Municipal deliberou por maioria com a abstenyao do Sr. Vereador Dr. 

Filipe Viana, aditar os seguintes assuntos a Ordem de Trabalhos: ---------------------

_(06)- PROPOSTA DO SR. VEREADOR DR. FRANCLIM CASTRO SOUSA-" 0 

Grupo de S. Paulo, dos Passionistas de Barroselas prop5e-se passar em Ponte de Lima "A 

ENTRADA TRIUNF AL DE JESUS CRISTO EM JERUSALEM", em 24 de Maryo. 
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Sendo urn tema bern enquadrado na epoca da Pascoa, de acordo com a tradi<;ao local, 

considera-se que esta representa<;ao podera oferecer uma oportunidade a popula<;ao e a quem 

nos visita uma tarde de domingo diferente e apelativa. 

0 Grupo deS. Paulo solicita autoriza<;ao para utiliza<;ao do seguinte percurso: 

Amado (representa<;ao); Ponte Medieval; Largo de Camoes (representa<;ao); Passeio 25 de 

Abril (representa<;ao ); Rua Cardeal Saraiva (representa<;ao ). 

Apoio logistico necessaria: 

Montagem de palcos/estrados: Amado; Largo de Camoes; Torre de S. Paulo e R. Cardeal 

Saraiva. 

Montagem de Portico na entrada da Rua Cardeal Saraiva. 

Corte de tninsito: Correios; Largo da Feira e Torre da Cadeia 

Horario de inicio: 15 h 

Horario de fim: 16 h 30m 

Encargos para o Municipio: Som, limpeza de guarda roupa e divulga<;ao. 

Propoe-se: 

Que sejam aceites as condi~oes e autorizada a representa~ao. 

Ponte de Lima, 28 de fevereiro de 20 13. 

0 Vereador, 

Franclim Castro Sousa 

A Camara Municipal deliberou por unanimidade, aprovar a proposta. ________ _ 

_ (07) - INSTITUTO DA CONSERVA<;AO DA NATUREZA E DAS FLORESTAS, 

IP - Presente urn email datado de 04 de mm·yo a solicitar a cedencia de urn espa<;o para a 

realiza<;ao de uma venda de material lenhoso. A Camara Municipal deliberou por maioria 

com a absten<;ao do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, autorizar a cedencia do Audit6rio 

Municipal para o dia 05 de abril pelas 10:00 horas. _ _____________ _ 

_ (08) - WORKSHOP VINIPORTUGAL - Presente urn email a solicitar a cedencia de 

urn espa<;o para a realiza<;ao de workshop "Vinho a Copo" no dia 11 de mar<;o, no periodo 

compreendido entre as 16:00 e as 19:00 horas. A Camara Municipal deliberou por maioria 

com o voto contra do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, autorizar a cedencia do Centro de 

Acolhimento da Quinta de Pentieiros, devendo a forma<;ao ser destinada a ativos da 

restaura<;ao e bebidas de Ponte de Lima. _ _ ___________ ______ _ 

_ (09) APROVA<;AO DA ACTA EM MINUTA:- Nos termos dos numeros 3 e 4, do 

artigo 92°, da Lei n° 169/99, de 18 de Setembro, na reda<;ao que lhe foi dada pela Lei n.0 5-

A/2002, de 11 de Janeiro, foi deliberado aprovar a ata desta reuniao, em minuta, para surtir 
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efeitos imediatos. Esta delibera<;ao foi tomada por maioria, com a absten<;ao do Sr. Vereador 

Dr. Filipe Viana. ___________________ __:_ _________ _ 

ENCERRAMENTO:- Nada mais havendo a tratar, o Excelentissimo Presidente da 

O~mara declarou encerrada a reuniao pelas dezasseis horas e quarenta minutos. _____ _ 

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

-
A Secretaria, 

~t.r\c. ~\e. tr (r\.on~e---. Vt:lb dL ~frof\rf 



DECLARAc;Ao DE VOTO 

0 Vereador Filipe Viana, eleito na lista do Partido Social Democrata, vern, no 

exercicio das suas fun<;6es, declarar o seu voto contra, no ambito de todos os 

ajustes directos fnsitos na presente ordem de trabalhos, com os fundamentos e 

considerandos seguintes: 

1 - Por principia, entende o ora Vereador que todas as decis6es dos 6rgaos de 

servi<;o publico e bern comum, que importem gastos da despesa publica ou 

formas analogas, deverao ser tomadas mediante concurso publico, o mais 

transparente possfvel. 

2 - Ainda que se possa concordar com o conteudo de algumas das decis6es, 

entende o ora Vereador que a forma nao devera ser essa, designadamente: 

0 ora Vereador e favoravel a que seja sempre efectuada avalia<;ao de impacte 

ambiental, mas nao concorda que a adjudica<;ao da presta<;ao de servi<;os em 

causa seja efectuada por ajuste directo. 

Face ao expendido, em razao da coerencia democratica, da liberdade de 

opiniao e do custo de oportunidade em causa, pelas pessoas e pelo nosso 

territ6rio, voto contra. 



DECLARA<;AO DEVOTO 

0 Vereador Filipe Viana , eleito na lista do Partido Social Democrata , vem , no 

exercicio das suas fun<;6es , declarar o seu voto contra, no ambito de todos os 

ajustes directos fnsitos na presente ordem de trabalhos, com os fundamentos e 

considerandos seguintes : 

1 - Por principia, entende o ora Vereador que todas as decisoes dos 6rgaos de 

servi<;o publico e bem comum , que importem gastos da despesa publica ou 

formas analogas, deverao ser tomadas mediante concurso publico, o mais 

transparente possfvel. 

2 - Ainda que se possa concordar com o conteudo de algumas das decisoes, 

entende o ora Vereador que a forma nao devera ser essa, designadamente: 

0 ora Vereador e favoravel a que seja sempre efectuada avalia<;ao de impacte 

ambienta l, mas nao concorda que a adjudica<;ao da presta<;ao de servi<;os em 

causa seja efectuada por ajuste directo. 

Face ao expendido, em razao da coerencia democratica, da liberdade de 

opiniao e do custo de oportunidade em causa, pelas pessoas e pelo nosso 

territ6rio , voto contra. 

~ OVereador, 

t·Qr ~k&t1--§ v.'? 
(F1lipe Viana) 



DECLARACAO DE VOTO 

0 Vereador Filipe Viana , eleito na lista do Partido Social Democrata, vern, no 

exercicio das suas fun<;oes, declarar o seu voto contra, no ambito de todos os 

ajustes directos insitos na presente ordem de trabalhos , com os fundamentos e 

considerandos seguintes: 

1 - Por principia, entende o ora Vereador que todas as decisoes dos 6rgaos de 

servi<;o publico e bem comum , que importem gastos da despesa publica ou 

formas analogas, deverao ser tomadas mediante concurso publico, o mais 

transparente possivel. 

2 - Ainda que se possa concordar com o conteudo de algumas das decisoes, 

entende o ora Vereador que a forma nao devera ser essa, designadamente: 

0 ora Vereador e favoravel a que seja sempre efectuada avalia<;ao de impacte 

ambiental, mas nao concorda que a adjudica<;ao da presta<;ao de servi<;os em 

causa seja efectuada por ajuste directo. 

Face ao expendido, em razao da coerencia democratica, da liberdade de 

opiniao e do custo de oportunidade em causa, pelas pessoas e pelo nosso 

territ6rio , voto contra. 

~ OVereador, 

. i·~/ \±j_ ~a b 
(Filipe Viana) 



DECLARA<;AO DE VOTO 

0 Vereador Filipe Viana , eleito na lista do Partido Social Democrata, vern, no 

exercicio das suas fungoes, declarar o seu voto contra, no ambito de todos os 

ajustes directos insitos na presente ordem de trabalhos , com os fundamentos e 

considerandos seguintes: 

1 - Por principia, entende o ora Vereador que todas as decisoes dos 6rgaos de 

servigo publico e bern comum, que importem gastos da despesa publica ou 

formas analogas, deverao ser tomadas mediante concurso publico, o mais 

transparente possivel. 

2 - Ainda que se possa concordar com o conteudo de algumas das decisoes, 

entende o ora Vereador que a forma nao devera ser essa, designadamente: 

0 ora Vereador e favoravel a que seja sempre efectuada avaliagao de impacte 

ambiental , mas nao concorda que a adjudicagao da prestagao de servigos em 

causa seja efectuada por ajuste directo. 

Face ao expendido, em razao da coerencia democratica, da liberdade de 

opiniao e do custo de oportunidade em causa, pelas pessoas e pelo nosso 

territ6rio, voto contra. 

0 Vereador, 

~rt~lL,c:e~ 
(Fili e 1ana) ...._ 



DECLARA<;AO DE VOTO 

0 Vereador Filipe Viana, eleito na lista do Partido Social Democrata, vem, no 

exerclcio das suas fungoes, declarar o seu voto contra, no ambito de todos os 

ajustes directos fnsitos na presente ordem de trabalhos, com os fundamentos e 

considerandos seguintes: 

1 - Por principia, entende o ora Vereador que todas as decis6es dos 6rgaos de 

servic;o publico e bem comum, que importem gastos da despesa publica ou 

formas analogas, deverao ser tomadas mediante concurso publico, o mais 

transparente possfvel. 

2 - Ainda que se possa concordar com o conteudo de algumas das decis6es, 

entende o ora Vereador que a forma nao devera ser essa, designadamente: 

0 ora Vereador e favoravel a que seja sempre efectuada avaliac;ao de impacte 

ambiental , mas nao concorda que a adjudicac;ao da prestac;ao de servic;os em 

causa seja efectuada por ajuste directo. 

Face ao expendido, em razao da coerencia democratica, da liberdade de 

opiniao e do custo de oportunidade em causa, pelas pessoas e pelo nosso 

territ6rio, voto contra. 

~ OVereador, 

. i;Q . , ~[ WJL ~ \J ,> 
J (Ft ipe Viana) 



DECLARACAO DE VOTO 

FILIPE VIANA, vereador eleito na lista do Partido Social Democrata, vern, no 

exercicio das suas func;oes, declarar o seu voto de abstenc;ao, no ambito do 

ponto C-OiU \f,·rv,·fd2 fRJt ~U-UQo Q){ /'f)f):A.Ji(S_,S 

com os fundamentos e considerandos seguintes: 

1 - Considerando que nao lhe foram juntos quaisquer 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, dos 20 pontos da Ordem de 

Trabalhos, o ora Vereador nao recebeu documentac;ao de qualquer um dos 

pontos, uma regra geral desde o inicio do mandata, razao pela qual tambem o 

ora Vereador se viu forc;ado a intentar 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 

participativo 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 faz hoje 888 anos de 

existencia, a qual nos merece o maior 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 abstenc;ao, 

Ponte de Lima, 4 de Mar~o de 2013, 



DECLARACAO DE VOTO 

FILIPE VIANA, vereador eleito na lista do Partido Social Democrata, vern, no 

exercicio das suas fungoes, declarar o seu voto de abstengao, no ambito do 

ponto lfi?: lrir{d ,Df ?v e),; i c fr-fl 
com os fundamentos e considerandos seguin es: 

1 - Considerando que nao lhe foram juntos quaisquer documentos para 

sustentar a decisao em causa, com violagao legal da Lei das Autarquias Locais 

e dos mais elementares direitos democraticos; 

2 - Considerando que na reuniao de hoje, dos 20 pontos da Ordem de 

Trabalhos, o ora Vereador nao recebeu documentagao de qualquer um dos 

pontos, uma regra geral desde o inicio do mandata, razao pela qual tambem o 

ora Vereador se viu forgado a intentar a competente acgao judicial para o 

efeito; 

3 - Considerando que a nossa forma de estar implica a envolv€mcia de todos 

os agentes autarquicos na realizagao dum projecto em comum; cfr.: orgamento 

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 faz hoje 888 anos de 

existencia, a qual 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 abstengao, 

Ponte de Lima, 4 de Mar~o de 2013, 

~r, ---. 
Filipe Viana 



DECLARACAO DE VOTO 

FILIPE VIANA, vereador eleito na lista do Partido Social Democrata, vern, no 

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

ponto ~"' e u fl~ a 5 liJ)il !Y cKr C-!1 J-0; ~ - ~-t. L5~ ,£. rydzr/ M ~ "> 
com os fundamentos e considerandos seguintes: 

1 - Considerando que nao lhe foram juntos quaisquer 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, dos 20 pontos da Ordem de 

Trabalhos, o ora Vereador nao recebeu documenta<;ao de qualquer urn dos 

pontos, uma regra geral desde o inicio do mandata, razao pela qual tambem o 

ora Vereador se viu for<;ado a intentar 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 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 faz hoje 888 anos de 

existencia, a qual nos merece o maior 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 absten<;ao, 

Filipe Viana 



DECLARACAO DE VOTO 

FILIPE VIANA, vereador eleito na lista do Partido Social Democrata, vern, no 

exercicio das suas func;oes, declarar o seu voto de abstenc;ao, no ambito do 
,.-; - i) r r::----1 ~ -{ ' 

ponto jz~ e -Ln J>~ [ t Jir'CIV! uo c/}/?,i - e( f) .l~e CAtA Jo T i2td;Tf'-c :;) ;vJ-a 
com os fundamentos e considerandos seguintes: B6t'2y'li"A;t.D_e. J' 

1 - Considerando que nao lhe foram juntos quaisquer 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, dos 20 pontos da Ordem de 

Trabalhos, o ora Vereador nao recebeu documentac;ao de qualquer um dos 

pontos, uma regra geral desde o inicio do mandata, razao pela qual tambem o 

ora Vereador se viu forc;ado a intentar 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 faz hoje 888 anos de 

existencia, a qual nos merece o maior 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 abstenc;ao, 

Ponte de Lima, 4 de Mar~o de 2013, 



DECLARACAO DE VOTO 

FILIPE VIANA, vereador eleito na lista do Partido Social Democrata, vern, no 

exercfcio das suas fungoes, declarar o seu voto de abstengao, no ambito do 

ponto fi,J"f?rftf'J bt'a \octJAL 96 o)A il'-'~A\ f\Lr-~1~o'~ ,- n4-S .in [( r{J-}t-19 

com os fundamentos e considerandos seguintes: 

1 - Considerando que nao lhe foram juntos quaisquer documentos para 

sustentar a decisao em causa, com violagao legal da Lei das Autarquias Locais 

e dos mais elementares direitos democraticos; 

2 - Considerando que na reuniao de hoje, dos 20 pontos da Ordem de 

Trabalhos, o ora Vereador nao recebeu documentagao de qualquer urn dos 

pontos, uma regra geral desde o infcio do mandato, razao pela qual tambem o 

ora Vereador se viu forgado a intentar a competente acgao judicial para o 

efeito; 

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

os agentes autarquicos na realizagao dum projecto em comum; cfr.: orgamento 

participative e participagao de ideias; 

4 - Considerando que a polftica 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 faz hoje 888 anos de 

existencia, a qual nos merece o maior respeito pela hist6ria dos nossos 

antepassados, bern como na esteira do princfpio da representatividade e do 

espfrito democratico das nossas rafzes. 

Face ao expendido, em coerencia democratica e com mundividencia diferente 

de considerar o princfpio da representatividade, pelas pessoas e pelo nosso 

territ6rio, voto abstengao, 

Ponte de Lima, 4 de Marc;o de 2013, 

-~~0 ador, 

~;::i:~a 



DECLARA<;AO DE VOTO 

FILIPE VIANA, vereador eleito na lista do Partido Social Democrata, vern, no 

exercicio das suas fungoes, declarar o seu voto de abstengao, no ambito do 

ponto 'fiS i'D { k9 ,<:~ eU;J!{ld,J ,' t1 i);:z f oJV'rfL wk Lr -IY/4 

com os fundamentos e considerandos seguintes: 

1 - Considerando que nao lhe foram juntos quaisquer documentos para 

sustentar a decisao em causa, com violagao legal da Lei das Autarquias Locais 

e dos mais elementares direitos democraticos; 

2 - Considerando que na reuniao de hoje, dos 20 pontos da Ordem de 

Trabalhos, o ora Vereador nao recebeu documentagao de qualquer urn dos 

pontos, uma regra geral desde o inicio do mandata, razao pela qual tambem o 

ora Vereador se viu forgado a intentar a competente acgao judicial para o 

efeito; 

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

os agentes autarquicos na realizagao dum projecto em comum; cfr.: orgamento 

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 faz hoje 888 anos de 

existencia, a qual nos merece o maior 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 abstengao, 

Ponte de Lima, 4 de Mar~o de 2013, 

Filipe Viana 
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