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PEruODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA: ___________ _ 

Intervenção dos Vereadores : ______________________ _ 

_ Usou da palavra em primeiro lugar o Senhor Vereador Eng,O Manuel Barros para 

questionar o Senhor Presidente da Câmara sobre o motivo que levou à não realização do 

Programa Proférias Páscoa, bem como sobre a data prevista para a realização das obras dos 

campos sintéticos da Ribeira, Freixo, Arcozelo e Gandra, Alertou para o estado das estradas 

nacionais que ligam Ponte de Lima - Viana e Ponte de L.ima - Barcelos; Questionou acerca 

das armaduras que verificou no Largo de Camões e se as mesmas se destinam à iluminação 

defmitiva daquele; Abordou a questão do saneamento na freguesia de Refoios e questionou 

sobre a eventual localização da ETAR; Perguntou para quando está prevista a colocação do 

placard eletrónico; .Interpelou relativamente às razões que motivaram a não realização das 

reuniões do Conselho Municipal de Educação; Prommciou-se também sobre a realização da 

Conferência sobre Manuel Lima Bezerra e pediu que lhe fosse feito um balanço da 

pruticipação do Município na XIX Assembleia Geral da RECEVIN - Rede Europeia das 

Cidades do Vinho, que decorreu nos dias 20 e 21 de março, em Ronda, no Sul de Espanha, 

Referiu-se ao facto de estar a surgir um Movimento de Pais e Encarregados de Educação que 

pretendem criar uma alternativa à Academia de Música Fernandes Fão, e questionou se 

pretende a Câmara de algum modo, associar-se a essa in.iciativa, __________ _ 

_ Por fim propôs à Câmara um Voto de congratulação aos atletas do Clube Náutico de 

Ponte de Lima, extensível ao Clube na pessoa dos seus representantes, pelos êxitos alcançados 

no pretérito 29 de março, êxitos que sendo próprios também dignificam o concelho, ___ _ 

O Senhor Presidente da Câmara e os Senhores Vereadores acompanharam o voto 

proposto, ________________________________________ __ 

_ Seguiu-se a intervenção do Senhor Vereador, Dr. Filipe Viana, que começou por felicitar 

a AAPEL e o Clube Náutico, Deu nota das iniciativas de sensibilização para a prevenção dos 

maus tratos infantis e fez referência aos seguintes Dias Mundia.is: Dia 21 de março, Dia 

Mundial da Poesia; Dia 27 de março, Dia Mundial do Teatro; Dia 7 de abril, Dia Mundial da 

Saúde e Dia Nacional dos Moinhos; Dia 22 de março, Dia Mundial da Água; Questionou se o 

Município se associou de alguma forma à iniciativa designada "Hora do Planeta " que teve 

lugar dia 28 de março; Referiu-se ainda aos seguintes temas: Forma de divulgação dos apoios 

comunitários; Coberturas nas escolas com amianto; Municipalização da educação; Processo 

das 35/40horas; Plano Diretor Municipal ; Ponto de situação relativamente ao pagamento 

devido a Ranchos Folclóricos que atuaram nas Feiras Novas; Atribuição de prémio de Mérito 

Escolar; Estatuto de Direito de Oposição e Calta Educativa, ________________________ _ 
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_0 Senhor Presidente da Câmara e os Senhores Vereadores prestaram os esclarecimentos 

tidos por necessários, __________________________ _ 

_ ORDEM DO DIA: Presente a ordem de trabalhos, foram tomadas as seguintes resoluções 

acerca dos assuntos dela constantes,. __________________ _ __ _ 

_ (01) APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO ANTERIOR: - A Câmara Municipal em 

cumprimento do disposto no número 2, do artigo 57°, da Lei n,o 75/2013, de 12 de setembro, e 

sem prejuízo da sua prévia aprovação sob a forma de minuta, para efeitos do disposto nos 

números 3 e 4 do citado artigo, deliberou aprovar a ata da reunião realizada em 16 de março 

de 2015, pelo que vai a mesma ser assinada pelo Exmo, Presidente e pela Secretária, Esta 

deliberação foi tomada por maioria com cinco votos a favor e dois votos contra dos Srs, 

Vereadores Eng," Manuel Barros e Dr, Filipe Viana, ° Sr, Vereador Eng," Manuel Barros, 

apresentou declaração de voto, que se anexa à presente ata como documento número um e se 

considera como fazendo paLie integrante da mesma, _______________ _ 

_ (02) OBRAS PARTICULARES _______________ _ 

2.1 - PROCESSO DE LOTEAMENTO N" 8/05 - PEDIDO DE ALTERAÇÃO AO 

ALVARÁ DE LOTEAMENTO N" 8/07 - LOTE N." 7 - Faldcjãcs - Freguesia de 

Arcozelo - Requerente: Manuel Fernandes de Brito - Aprovação. A Câmara Municipal 

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

Viana, aprovar o alteração, ° Sr, Vereador Dr. Fil ipe Viana, apresentou declaração de voto, 

que se anexa à presente ata como documento número dois e se considera como fazendo parte 

integrante da mesma, __________________________ _ 

_ (03) JUNTAS DE FREGUESIA _____________ __ _ 

3.1 - FREGUESIA DE ARCO ZELO - Presente um oficio a solicitar uma 

comparticipação financeira destinada à obra de "Reposição de mUTO de suporte e respetiva 

pavimentação no Caminho das Paixõezinhas"- A Câmara Municipal deliberou por 

unanimidade atribuir uma comparticipação financeira de 70% até ao montante máximo de 

2,819,060 euros, destinada à obra de "Reposição de muro de suporte e respetiva pavimentação 

no Caminho das Paixõezinhas", a transferir após a conclusão dos trabalhos, ______ _ 

3.2 - FREGUESIA DE CALHEIROS - Presente um oficio a solicitar tuna 

comparticipação financeira destinada à obra de "Arranjos exteriores da sede da junta de 

freguesia", A Câmara Municipal deliberou por unanimidade atribuÍl- uma compaL-ticipação 

financeira de 70% até ao montante máximo de 10,610,67 euros, destinada à obra de "Arraqjos 

exteriores da sede da junta de freguesia", a transferir à medida da execução dos 

trabalhos, _______________________________ _ 
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_3.3 - FREGUESIA DE LABRUJÓ, RENDUFE E VILAR DO MONTE - Presente um 

ofício a solicitar uma comp!llticipação financeira destinada à obra de "Beneficiação e 

pavimentação do Caminho do Tujal". A Câmara Municipal deliberou por unanimidade 

atribuir uma comp!llticipação financeira de 70% até ao montante máximo de 14.852,99 euros, 

destinada à obra de "Beneficiação e pavimentação do Caminho do Tujal", a transferir à 

medida da execução dos trabalh.9s. _ ____________________ _ 

_ (04) ASSUNTOS DIVERSOS _______________ _ _ 

_ 4.1 - PLANO DE URBANIZAÇÃO DAS OFICINAS DE CANTARIA DAS 

PEDRAS FINAS - Aprovação. A Câmara Municipal deliberou por maioria com seis votos 

a favor e um voto contra do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, aprovar. Mais deliberou por 

maioria com seis votos a favor e um voto contra do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, remeter à 

Assembleia Municipal para apreciação e aprovação. O Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, e o Sr. 

Vereador EngO Manuel Barros apresentaram decl!ll'ações de voto, que se anexam à presente 

ata como docmnentos número dois e seis e se consideranl como fazendo parte integrante da 

mesma. _______________________________ _ 

_ 4.2 - AQillSIÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONTROLO DA QUALIDADE DA 

ÁGUA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DAS PISCINAS MUNICIPAIS - Emissão de 

parecer favorável à adjudicação e celebração do contrato ao fornecedor "Corsar -

Equipamentos e Produtos Industriais, Lda.", pelo valor de 6.2 I 0,00 euros, acrescido de IVA à 

taxa legal em vigor. A Câmara MW1Ícipal deliberou por maioria com seis votos a favor e um 

voto contra do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, emitir parecer favorável à adjudicação e 

celebração do contrato ao fornecedor "Corsar - Equipamentos e Produtos Industriais, Lda.", 

pelo valor de 6.210,00 euros, acrescido de IV A à taxa legal em vigor. O Sr. Vereador Dr. 

Filipe Viana, apresentou declaração de voto, que se anexa à presente ata como documento 

número três e se considera como fazendo parte integrante da mesma. _ _ ______ _ 

_ 4.3 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ALUGUER DE EQUIPAMENTO DE SOM 

PARA DIVERSOS ESPETÁCULOS - Emissão de parecer favorável à abertura do 

procedimento e adjudicação ao fornecedor "Guimarães Pinto & Pinto, Lda.", pelo valor de 

1.300,00 euros , acrescido de IVA à taxa legal em vigor. A Câmara Municipal deliberou por 

maioria com seis votos a favor e um voto contra do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, emitir 

parecer favorável à abertura do procedimento e adjudicação ao fornecedor "Guimarães Pinto 

& Pinto, Lda.", pelo valor de 1.300,00 euros, acrescido de IV A à taxa legal em vigor. O Sr. 

Vereador Dr. Filipe Viana, apresentou declaração de voto, que se anexa à presente ata como 

documento número três e se considera como fazendo parte integrante da mesma. ____ _ 
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4.4 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ALUGUER DE ESTRADO PARA 

ESPETÁCULO - Emissão de parecer favorável à abertura do procedimento e adjudicação ao 

fornecedor "Publivaldevez, Uni pessoal, Lda.", pelo valor de 400,00 euros, acrescido de IV A à 

taxa legal em vigor. A Câmara Municipal dclibcrou por maioria com seis votos a favor e um 

voto contra do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, emitir parecer favorável à abertura do 

procedimento e adjudicação ao fornecedor "Publivaldevcz, Unipessoal, Lda.", pelo valor de 

400,00 euros, acrescido de IV A à taxa legal em vigor. O Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, 

apresentou declaração de voto, que se anexa à presente ata como docwnento número três e se 

considera como fazendo parte integrante da mesma. ____________ '----__ 

_ 4.5 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTDOORS, MUPIES, ROL-UPS E VINIS 

PARA DIVERSOS ESPETÁCULOS - Emissão de parecer favorável à abertura do 

procedimento e adjudicação ao fornecedor "Bruno Edgar Silva de Puga - Acriar", pelo valor 

de 2.306,00 euros, acrescido de IV A à taxa legal em vigor. A Câmara Municipal deliberou 

por maioria com seis votos a favor e um voto contra do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, emitir 

parecer favorável à aberhu'a do procedimento e adjudicação ao fornecedor "Bruno Edgar 

Silva de Puga - Acriar", pelo valor de 2.306,00 euros, acrescido de IV A à tax.a legal em vigor. 

O Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, apresentou declaração de voto, que se anexa à presente ata 

como documento número três e se considera como fazendo parte integrante da mesma .. __ _ 

4.6 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE INTERPRETAÇÃO SIMULTÃNEA E - . 
EQUIPAMENTOS AUDIOVISUAIS PARA O CONGRESSO MUNDIAL PARQUES E 

JARDINS INTELIGENTES 2015 - Emissão de parecer favorável à abertura de 

procedimento por ajuste direto pelo preço base de 13.414,63 euros, acrescido de IV A à taxa 

legal em vigor, ao fornecedor "SKYRUS CONGRESSOS". A Câmara Mtwicipal deliberou 

por maioria com seis votos a favor e um voto contra do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, emitir 

parecer favorável à abertura de procedimento por ajuste direto pelo preço base de 13.414,63 

euros, acrescido de IVA à taxa legal em vigor, ao fornecedor "SKYRUS CONGRESSOS". O 

Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, apresentou declaração de voto, que se allex.u à presente ata 

como documento número três e se considera como fazendo parte integrante da mesma. __ _ 

4.7 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPERMEABILIZAÇÃO DA 

COBERTURA DE ESPAÇOS DE COMÉRCIO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO -

Emissão de parecer favorável à adjudicação e celebração de contrato ao fornecedor "Vicodi -

Indústria e Comércio de Plásticos Termoeodurecidos, Lda.", pelo valor de 8.089,25 euros, 

acrescido de IVA à taxa legal em vigor. A Câmara Mtwicipal deliberou por maioria com 

seis votos a favor e um voto contra do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, emitir parecer favorável 
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à adjudicação e celebração de contrato ao fornecedor "Vicodi - Indústria e Comércio de 

Plásticos Termoendurecidos, Lda.", pelo valor de 8.089,25 euros, acrescido de IV A à taxa 

legal em vigor. O Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, apresentou declaração de voto, que se anexa 

à presente ata como documento número três e se considera como fazendo parte integrante da 

mesma. ____ ________________________ __ _ 

_ 4.8 - LISTA DEFINITIVA DOS CANDIDATOS À BOLSA DE ESTUDO PARA O 

ENSINO SUPERIOR ANO LETIVO 2014/2015 - Aprovação. A Câmara Municipal 

deliberou por maioria com seis votos a favor e uma abstenção do Sr. Vereador Dr. Filipe 

Viana, aprovar a lista definitiva. Os Srs. Vereadores Dr. Fi lipe Viana e Eng.o Manuel BruTOS 

apresentaram declarações de voto, que se anexam à presente ata como documentos números 

quatro e cinco, respetivamente, e se considerrun como fazendo parte integrante da 

mesma. ________ ______________________ _ 

_ 4.9 - NORMAS DA SALA DE PROVAS DO CENTRO DE INTERPRETAÇÃO E 

PROMOÇÃO DO VINHO VERDE - Aprovação. A Câmara Municipal deliberou por 

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

normas. ______________________________ _ 

4.10 - PROTOCOLO ENTRE A AGÊNCIA PARA A MODERNIZAÇÃO 

ADMINISTRATIVA, I.P. E O MUNIc.íPIO DE PONTE DE LIMA - Aprovação. A 

Câmara Municipal deliberou por maioria com seis votos a favor e uma abstenção do Sr. 

Vereador Dr. Filipe Viana, aprovar o protocolo., _______________ _ _ 

_ 4.11 - FBU CONSTRUÇÓES - Retificação da deliberação de Câmara de 17 de 

ma!ço de 20 H;" de alteração da designação do comprador para "Francisco Brandão 

Unipessoal, Lda.". A Câmara Municipal deliberou por maioria com seis votos a favor e 

uma abstenção do Dr. Filipe Viana, retiflcar a deliberação da Câmara Municipal de 17 de 

março de 20 IS, no sentido de passar a constar que a Câmru'a Municipal autoriza a venda do 

lote B-L3 no Pólo Industrial da Queijada, à firma "Francisco Brandão Unipessoal, Lda.", pelo 

valor de 20.727,51 euros. O Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, apresentou declaração de voto, que 

se anexa à presente ata como documento número quatro e se considera como fazendo parte 

integrante da mesma. ________________________ _ _ 

_ 4.12 - 3.' ADENDA AO PROTOCOLO ENTRE O MUNICÍPIO DE PONTE DE 

LIMA E A CASA DO POVO DE S. JULIÃO DE FREIXO PARA A CONSTRUÇÃO 

DA CRECHE - CASA DE MAGALHÃES - Aprovação. A Câmara Municipal deliberou 

por maioria com seis votos a favor e uma abstenção do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, 

aprovar a 3" adenda ao protocolo. O Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, apresentou declaração de 
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voto, que se anexa à presente ata como documento número quatro e se considera como 

fazendo parte integrante da mesma. _ _ ___ _ ____ _ ___ _ _____ _ 

_ 4.13 - CONTRATO DE COMODATO COLECÇÃO DE MATERIAL mSTÓRlCO 

ENTRE A COMISSÃO DE VITICULTURA DA REGIÃO DOS VINHOS VERDES E 

O MUNICípIO DE PONTE DE LIMA - Aprovação. A Câmara Municipal deliberou por 

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

contrato de comodato. ___ _ _ ___ _ _ ___ _ ___ _ ___ ___ _ 

_ 4.14 - ADRlL - ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO RURAL INTEGRADO 

DO LIMA - Quotas Suplementares dos Municipios do Vale do Lima - Aprovação. A 

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

Vereador Dr. Filipe Viana, aprovar as quotas suplementares dos Municípios do Vale do Lima. 

O Sr. Vereador Dr. Fi lipe Viana, apresentou declaração de voto, que se anexa à presente ata 

como documento número dois e se considera como fazendo parte integrante da mesma. __ 

_ 4.1S - TERRA INCUBADORA DE EMPRESAS - Presente uma informação do 

Gabinete Terra respeitante à apreciação c aprovação da candidatura apresentada pelos 

promotores Marlene Sofia Sousa Araújo e Patricia Araújo Monte. A Câmara Municipal 

deliberou por maioria com seis votos a favor e uma abstenção do Sr. Vereador Dr. Filipe 

Viana, aprovar a candidatura. O Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, apresentou declaração de voto, 

que se anexa à presente ata como documento número quatro e se considera como fazendo 

parte integrante da mesma. _ ___ _ _ _ ___ _ _ _ _ _ _ ___ _ ___ _ 

_ 4.16 - FIXAÇÃO DO PREÇO DOS BILHETES REFERENTES A ESPETÁCULOS 

A EFECTUAR NO TEATRO DIOGO BERNARDES DURANTE OS MESES DE 

ABRIL E MAlO/20IS - Aprovação. A Câmara Municipal deliberou por maioria com seis 

votos a favor e uma abstenção do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, aprovar os preços dos 

bi lhetes referentes a espetáculos a efetuar no Teatro Diogo Bernardes durante os meses de 

abril e maio/20 15, de acordo com a proposta apresentada. O Sr. Vereador Dr. Filipe Viana 

apresentou declaração de voto, que se anexa à presente ata como documento número quatro e, 

se considera como fazendo parte integrante da mesma. _ ___ _ _ _ _ _ _ ___ _ 

_ 4.17 - PROPOSTA DA SR' VEREADORA Dr' ANA MACHADO - Isenção de 

pagamento de entrada no Museu dos Terceiros no período compreendido entre 28 de março a 

09 de abril, enquanto decorre a exposição "Invocar a paixão". A Câmara Municipal deliberou 

por maioria com seis votos a tàvor e uma abstenção do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, 

aprovar a proposta. O Sr. Vereador Dr. Filipe Viana apresentou declaração de voto, que se 
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anexa à presente ata como documento número quatro e, se considera como fazendo patie 

integrante da mesma. ________________________ __ _ 

_ 4.18 - HABITAÇÃO SOCIAL - Presente uma proposta do Serviço de Ação Social a 

propor a permuta de um T3 para um T2 no Lote 3, fração A da Urbanização do Castelhão em 

S. Julião dc Freixo, da Sr.' Sara de Lurdes Vieira. A Câmara Municipal deliberou por 

maioria com seis votos a favor e uma abstenção do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, autorizar a 

permuta da Sr.' Sara de Lurdcs Vieira de um T3 para um T2 no Lote 3, fi'ação A da 

Urbanização do Castelhão em S. Julião de Freixo. O Sr. Vereador Dr. Filipe Viana apresentou 

declaração de voto, que se anexa à presente ata como documento número quatro e, se 

considera como fazendo parte integrante da mesma. _____________ __ _ 

_ 4.19 - EDL - ESCOLA DESPORTIVA LIMIANA - Presente um email a solicitar a 

isenção de pagamento das taxas de utilização das piscinas municipais respeitantes ao tomeio 

interno de natação. A Câmara Municipal deliberou por maioria com seis votos a favor e ulUa 

abstenção do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, autorizar a isenção de pagamento das taxas de 

utilização das piscinas lUunicipais respeitantes ao torneio interno de natação. O Sr. Vereador 

Dr. Filipe Viana apresentou declaração de voto, que se anexa à presente ata como documento 

número quatro e, se considera como fazendo parte integrante da mesma. _ ____ __ _ 

_ 4.20 - ANTÓNIO MELO - Presente tun email a solicitar a cedência do Auditório da 

Biblioteca Municipal para o dia 02 de maio pelas 15:00 horas. A Câmara Municipal 

deliberou por maioria com seis votos a favor e uma abstenção do Sr. Vereador Dr. Filipe 

Viana, autorizar a cedência do Auditório da Biblioteca Municipal para o dia 02 de maio, a 

partir das 15:00 horas. O Sr. Vereador Dr. Filipe Viana apresentou declaração de voto, que se 

anexa à presente ata como documento número quatro e, se considera como tàzendo parte 

integrante da mesma., __________________________ _ 

_ 4.21 - TURlHAB - ASSOCIAÇÃO DO TURISMO DE HABITAÇÃO - Presente um 

email a solicitar a cedência do Auditório da Biblioteca Municipal para o dia II de abril pelas 

14:00 boras. A Câmara Municipal deliberou por maioria com seis votos a favor e urna 

abstenção do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, autorizar a cedência do Auditório da Biblioteca 

Municipal para o dia 11 de abril pelas 14:00 horas. O Sr. Vereador Dr. Filipe Viana 

apresentou declaração de voto, que se anexa à presente ata como documento número quatro e, 

se considera como fazendo palie integrante da mesma. ______________ _ 

_ 4.22 - JOANA RODRIGUES DA SILVA - Presente um email a solicitar a cedência da 

Torre da Cadeia para o período compreendido entre o dia 17 de abril e o dia 02 de maio, para 

a realização de uma exposição. A Câmara Municipal deliberou por mniorin COm seis votos a 
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favor e urna abstenção do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, autoriz.ar a cedência da Torre da 

Cadeia para o período compreendido entre O dia 17 de abril e o dia 02 de maio, para a 

realização de uma exposição. O Sr. Vereador Dr. Filipe Viana apresentou declaração de voto, 

que se anexa à presente ata como documento número quatro e, se considera como fazendo 

parte integrante da mesma., _______ ___ __________ ____ _ 

_ 4.23 - KORNER SKATE SHOP - Presente um ofício a solicitar autorização para a 

realização mil evento no Skate Parque no dia II de abri l, no período compreendido entre as 

10:00 e as 20:00 horas. A Câmara Municipal deliberou por maioria com seis votos a favor e 

uma abstenção do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, autorizar a realização do evento de acordo 

com o solicitado, condicionado à apresentação do seguro relati vo à realização do evento. Mais 

deliberou por maioria, com seis votos a tàvor e uma abstenção do Sr. Vereador Dr. Fi lipe 

Viana, autorizar a emissão de ruído até às 22:00 horas, devendo o requerente deixar o recinto 

limpo até às 23 :00 horas. O Sr. Vereador Dr. Filipe Viana apresentou declaração de voto, que 

se anexa à presente ata, como documento número quatro e se considera como fazendo parte 

integrante da mesma. _______________ _ _ _________ _ 

_ 4.24 - PEQUENOS ACTORES DO LIMA - Presente um email a solicitar autorização 

para cobrança de bilheteira no Teatro Diogo Bernardes no espetáculo a realizar no dia 12 de 

abril. A Câmara Mmllcipal deliberou por maioria com seis votos a favor e urna abstenção do 

Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, autorizar a cobrança de bilheteira no Teatro Diogo Bernardes 

no espetáculo a realizar no dia 12 de abril , com o valor de 3,50 euros/bilhete. O Sr. Vereador 

Dr. Filipe Viana apresentou declaração dc voto, que se anexa à presente ata, como documento 

número quatro e se considera como fazendo parte integrante da mesma. _ _ _ ____ _ _ 

_ 4.25 - SANTA CASA DA MISERICÓRDIA OE PONTE DE LIMA - Presente um 

ofício a so licitar a isenção de pagamento da taxa de ligação do ramal de saneamento ao 

Centro Comunitário de Arcozelo. A Câmara Municipal deliberou por maioria com seis 

votos a favor e uma abstenção do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, autorizar a isenção de 

pagamento da taxa de I igação do rUlllal de saneamento ao Centro Comunitário de Arcozelo. 

Mais deliberou por maioria COIll seis votos a tàvor e uma abstenção do Sr. Vereador Dr. 

Filipe Viana, restituir a verba de 684,63 euros, liquidada em 12 de março de 2015, respeitante 

à taxa de ligação do ralllal de saneamento. O Sr. Vereador Dr. Filipe Viana apresentou 

declaração de voto, que se anexa à presente ata, como doculllento número quatro e se 

considera como fazendo parte integrante da mesma. _ ___ _____ _ _____ _ 

(05) ATRIBUIÇÃO DESUBSÍDIOS _ _ _ _______ _ ___ _ 
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5.1 - ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA "OS LIMIANOS" - Presente um oficio a 

solicitar a antecipação de pagamento do subsídio respeitante à Época Desportiva 2014/2015. 

A Câmara Municipal deliberou por Dlnioria com seis votos a favor e uma abstenção do Sr. 

Vereador Dr. Filipe Viana, autorizar a antecipação do subsídio respeitante à época desportiva 

201412015, no montante de 1\.317,38 euros, sendo que 3.600,99 euros respeita às atividades 

gerais e 7.716,39 euros às atividades dos escalões jovens, conforme protocolo estabelecido. O 

Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, apresentou declaração de voto, que se anexa à presente ata 

como documento número quatro e se considera como fazendo parte integrante da mesma. __ 

_ 5.2 - ASSOCIAÇÃO DE ESTUDANTES DA UNIVERSIDADE FERNANDO 

PESSOA - Presente um email a solicitar a atribuição de um subsídio destinado à "XXII 

Agarra a Vaca", inserido na tradição académica da Queima das Fitas. A Câmara Municipal 

deliberou por maioria com seis votos a favor e uma abstenção do Sr. Vereador Dr. Filipe 

Viana, atribuir um subsídio no valor de 400,00 euros, destinado à "XXII Agarra a Vaca", 

inserido na tradição académica da Queima das Fitas, a liquidar após a realização do evento. O 

Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, apresentou declaração de voto, que se anexa à presente ata 

como documento número quatro e se considera como fazendo parte integrante da 

mesma. ____ __________________________ _ _ 

_ 5.3 - RANCHO FOLCLÓRICO DA CORRELHÃ - Presente um oficio a solicitar a 

atribuição de um subsídio destinado à deslocação à Suíça para participação em Festival de 

Folclore. A Câmara Municipal deliberou por maioria com seis votos a favor e uma 

abstenção do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, atribuir unl subsídio no valor de 750,00 euros, 

destinado à deslocação à Suíça para participação em Festival de Folclore, a liquidar após a 

deslocação. O Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, apresentou declaração de voto, que se anexa à 

presente ata como documento número quatro e se considera como fazendo palie integrante da 

mesma. __________ ____ _________________ _ 

_ ESPAÇO DE INTERVENÇÃO ABERTO AO PÚBLICO: Não houve intervenções. _ 

_ (06) APROVAÇÃO DA AT A EM MINUTA:- Nos termos dos números 3 e 4, do aliigo 

57°, da Lei nO 75/2013 , de 12 de Setembro, foi deliberado aprovar a ata desta reunião, em 

minuta, para surtir efeitos imed.iatos. Esta deliberação foi tomada por maioria com seis votos a 

favor e um voto contra do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana. _____ ________ _ 

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

Câmara declarou encerrada a reunião pelas dezoito hora8., _____________ _ 

Para constar se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, vai ser assinada. ___ _ 
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PONTE DE LIMA 
Um partido ao seu lado 

DECLARAÇÃO DE VOTO 

Na qualidade de vereador do PPD/PSD voto contra a aprovação da ata número 6, 

relativa à reunião ordinária da Câma ra Municipal realizada no dia 18 de março de 2015, por 

considerar que a mesma não cumpre os req uisitos legais, omitindo as respostas do Senhor 

Presidente da Câmara Municipal às questões por mim colocados. Apesar dos constantes 

apelos para que essa situação seja devidamente corrigida, a redação das atas continua 

incompleta, prejudicando o relato genérico dos assuntos e temas tratados na referida 

reunião. 

Lamento que a descrição escrita dos assuntos analisados nas reuniões continue 

amputada de informação importante, prejudicando o valor documental e histórico da gestão 

do nosso Município. 

Ponte de Lima, 30 de março de 2015 

o Vereador do PPD/PSD, 

(Manuel Pereira da Rocha Barros) 

manuelbarrosvereadorcmpl@gmail.com 



MOVIMENTO 51 

DECLARAÇÃO DE VOTO 

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

das suas funções, declarar o seu voto contra, no âmbito do ponto 

;,l .}, i Li . J ; LI, -Ai! ; 
com os fundamentos e considerandos seguintes: 

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

decisão em causa, com violação legal da Lei das Autarquias Locais e dos mais elementares 

direitos democráticos; 

2 - Considerando que na reunião de hoje, o ora Vereador não recebeu a respectiva 

documentação do ponto em causa, uma regra geral no anterior e neste mandato, razão pela 

qual também o ora Vereador se viu forçado a intentar a competente acção judicial para o 

efeito; 

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

autárquicos na realização dum projecto em comum; cfr. : orçamento participativo e 

participação de ideias; 

4 - Considerando que a politica de falta de hábito democrático continua, numa lógica de 

imposição e não de diálogo construtivo; 

5 - Considerando que a nossa Vila de Ponte de Lima, com 890 anos de existência, nos 

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

principio da representatividade e do espirita democrático das nossas raízes. 

Face ao expendido, em coerência democrática e com mundividência diferente de considerar o 

principio da representatividade, pelas pessoas e pelo nosso território, voto contra. 

Ponte de Uma, 30 de Março de 2015, 

O Vereador do Movimento 51 , 

(W J ,JI 2 11ii$ ) 
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MOVIMENTO 51 

DECLARAÇÃO DE VOTO 

} ) , ) , 1 

com os fundamentos e considerandos seguintes: 

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

decisão em causa, com violação legal da Lei das Autarquias Locais e dos mais elementares 

direitos democráticos; 

2 - Considerando que na reunião de hoje , o ora Vereador não recebeu a respectiva 

documentação do ponto em causa, uma regra geral no anterior e neste mandato, razão pela 

qual também foi intentada a competente acção judicial para o efeito; 

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

autárquicos na realização dum projecto em comum; cfr. : orçamento participativo; participação 

clvica , abertura à sociedade civil , serviço imparcial e permanente e participação de ideias; 

4 - Considerando que a política de falta de hábito democrático continua, numa lógica de 

imposição e não de diálogo construtivo; 

5 - Considerando que a nossa Vila de Ponte de Lima , com 890 anos de existência, nos 

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

principio da representatividade e do espírito democrático das nossas raízes. 

7 - Por princípio, entende o ora Vereador que todas as decisões dos órgãos de serviço 

público e bem comum, que importem gastos da despesa pública ou formas análogas, deverão 

ser tomadas, regra geral, mediante concurso público, o mais transparente posslvel. 

8 - Ainda que se possa concordar com o conteúdo de algumas das decisões, entende o ora 

Vereador que a forma não deverá ser essa. 
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MOVIMENTO 51 

Face ao expendido, em coerência democrática e com mundividência diferente de considerar o 

principio da representatividade, da liberdade de opinião e do custo de oportunidade em 

causa, pelas pessoas e pelo nosso território, voto contra . 

Ponte de Lima, 30 de Março de 2015 

o Vereador do Movimento 51, 
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MOVIMENTO 51 

DECLARAÇÃO DE VOTO 

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

das suas funções, declarar o seu voto de abstenção, no âmbito do ponto 

4$' H·H' H 12' Lj . /t) ' 4 ·H' L!. A.:{ ' ~je.·4 , !~ · H·jQ'4 .2J 'U.22:Lti6· ) ) " , } ; , } I I , I I 
com os fundamentos e considerandos seguintes: ~ . J.11 ·, L-\ ,.Js; :5 ,I; ~,J. ,,:;) . ~ 

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

decisão em causa, com violação legal da lei das Autarquias locais e dos mais elementares 

direitos democráticos; 

2 - Considerando que na reunião de hoje , o ora Vereador não recebeu a respectiva 

documentação do ponto em causa, uma regra geral no anterior e neste mandato, razão pela 

qual também o ora Vereador se viu forçado a intentar a competente acção judicial para o 

efeito; 

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

autárquicos na realização dum projecto em comum; dr,: orçamento participativo e 

participação de ideias; 

4 - Considerando que a politica de falta de hábito democrático continua, numa lógica de 

imposição e não de diálogo construtivo; 

5 - Considerando que a nossa Vila de Ponte de lima, com 890 anos de existência, nos 

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

principio da representatividade e do espirita democrático das nossas raizes. 

Face ao expendido, em coerência democrática e com mundividência diferente de considerar ° 
principio da representatividade, pelas pessoas e pelo nosso território, voto abstenção, 

Ponte de Lima. 30 de Março de 2015, 

O Vereador do Movimento 51, 

:j=,'Q. ~ V \ Y-'--=" 
( 

( .... _ I I ) 
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PONT[ DE LIMA 
Um partido ao seu lado 

DECLARAÇÃO DE VOTO 

lista definitiva dos candidatos à bolsa de estudos para o ensino superior 

Na qualidade de vereador eleito do PPD/PSD voto a favor da proposta de lista definitiva 

dos candidatos à bolsa de estudos para o ensino superior ano letivo 2014/2015. 

Na sequência das minhas posições anteriormente assumidas sobre este assunto, aproveito 

a oportunidade para Insistir novamente na necessidade de se aumentar o número de bolsas, de 

forma a contemplar mais estudantes, contribuindo-se, assim, para incentivar os jovens no 

prosseguimento de estudos e atenuar os encargos mensais das famfllas limianas. 

De referir que o PSD tem vindo a defender o aumento do número de bolsas e a criação de 

escalões em função do rendimento per copito do agregado familiar, medidas que consideramos 

fundamentais para garantir a continuidade da formação académica dos jovens, principalmente 

oriundos de famílias com dificuldades económicas. 

Ponte de Lima, 30 de março de 2015 

o Vereador do PPD/PSD, 

(Manuel Pereira da Rocha Barros) 

maoue lbacrosyereadorempl@pmail.cQffi 



PONTE DE LO U 
Um partido ao seu lado 

DECLARAÇÃO DE VOTO 

Plano de Urbanização das Oficinas de Cantaria das Pedra Finas 

Na qualidade de vereador eleito do PPD/PSD voto a favor do Plano de Urbanização das 

Oficinas de Cantaria das Pedras Finas, tendo em consideração a sua importância para a 

reorganização e reabilitação de uma atividade vital para o concelho de Ponte de Lima, 

especialmente para a freguesia de Arcozelo. 

No entanto, recomendo à Câmara Municipal a sua especial atenção para a necess idade-de 

serem criados mecanismos de acompanhamento e monitorização do furicionamento dessas 

oficinas, no sentido de garantir que os requisitos legais em termos de ruido, qualidade do ar e 

higiene e segurança dos trabalhadores sejam devidamente cumpridos. 

Ponte de Lima, 30 de março de 2015 

o Vereador do PP D/PSD, 

(Manuel Pereira da Rocha Barros) 

maouclba lTosyercj-ld orem p!@gmail.cQw 


	Ata nº 7/2015
	Reunião de 30 de março de 2015




