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_PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA: __________ _ 

__ O Sr. Presidente no uso da palavra propôs o adiamento da próxima reunião ordinária 

mensal do dia 12 de outubro para o dia 14 de outubro, à mesma hora e no mesmo local. A 

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

Vereador Dr. Filipe Viana, concordar com o adiamento proposto. _________ _ 

_ Intervençlio dos Vereadores: _____________________ _ 

_ Usou da palavra, em primeiro lugar a Sr." Vereadora, Dr." Ana Machado, para deixar o 

registo de que a iniciativa promovida pelo Município de Ponte de Lima, de assinalar o "Dia 

MWIdial do Turismo" com entradas gratuitas no Museu do Brinquedo Português, Museu dos 

Terceiros e no Festiva/lnternacional de Jardins, valeu a pena pela promoção que se registou. _ 

__ De seguida usou da palavra o Sr. Vereador Eng.o Manuel Barros, começando por referir 

que por motivos profissionais não foi posslvel comparecer à última reunião, apesar de achar 

que ainda conseguiria vir à parte final, no entanto e como foi abordado na última reunião que 

tam bém queria falar, no uso da palavra deu os parabéns à Associação Concelhia das Feiras 

Novas pela forma como as festas decorreram. Considera que houve uma melhoria nas casas 

de banho, nos pontos de encontro que foranl criados, considerando que as Feiras Novas não 

podem ser avaliadas por ter gente ou não ter, até porque as condições climatéricas também 

concorrem para o número de pessoas que nos visitam nas festas. De seguida falou da 

iluminação pública, felicitando a Câmara Municipal pela medida tomada, no entanto gostaria 

que este assunto tivesse sido discutido na reunião de Câmara. Também questionou a Câmara 

sobre o Banco de Manuais escolares, solicitando informação no sentido de saber se existe 

algwua infOlmação mais detalhada, de quantos munJcipes beneficiaram deste indicador 

importante. Considera que tem de se pensar em melhorar as estratégias implementadas sendo 

certo que existem constrangÍl11entos no que toca à mudança de manuais escolares de ano para 

ano. Ainda no uso da palavra propondo à Câmara que aproveitasse esta Revisão do PDM para 

repor alguma justiça no Concelho, promovendo-se W11 amplo debate de forma a conseguirmos 

que este plano seja mais amplo. Referiu ainda que achava interessante a criação do Dia do 

Combatente Limiano, a qual faria sentido em Ponte de Lima. No uso da palavra referiu ainda 

que a intervenção de Pedro Ligeiro na Assembleia Municipal, relativamente à iluminação das 

seguintes ruas, a que liga a casa do Arrabalde à Calçada dos Artistas e a outra que liga a Casa 

das Pereiras à PSP, deveria ser tida em conta pela Câmara. Referiu que na sequência da 

intervenção passou nessas Ruas tendo constatado a existência de postes de iluminação 

completamente danificados, considerando que a tipologia da ilwuinação existente não é a 
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adequada para o local, referindo assim que a Câmara Municipal deveria pensar numa solução 

para aquela zona, não como a que está mas uma alternativa. Referiu que as obras que estão a 

decorrer no Campo do Bertiandos, desde o início do campeonato, ainda não estão concluídas 

o que tem causado alguns constrangimentos à equipa. ______________ _ 

__ Por último usou da palavra o Sr. Vereador Dr. Filipe Viana que abordou os seguintes 

assuntos: PEAASAR está ou não a ser cumprido; alta tensão; PDM - comissão consultiva; 

parques infantis; iluminação pública; revitalização do hipódromo de Calvelo; congratulou-se 

com a alteração da iluminação pública; 128 anos dos Bombeiros, parabéns a todos; Dia 

Mundial da Música; escola de Música; Dia Internacional do Idoso; dia 5 de outubro; turrnas 

mistas; valorizar todos os autarcas que dão muito de si pela causa pública. ______ _ 

O Sr. Presidente e os Srs. Vereadores prestaram os esclarecimentos tidos por 

necessári os. ----------------------------------------------------
_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 

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

O Sr. Vereador Gaspar Martins no uso da palavra referiu o seguinte, que passo a transcrever: 

"Cada um se representa a si, representa o cargo do povo que o elegeu, e por esse povo, por 

esse cargo que deve honrar, a atitude do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana envergonha-me. Na 

última reunião o Sr. Presidente propôs três votos de felicitações, e o que foi curioso foi que o 

Sr. Vereador Dr. Filipe Viana não votou, não se associou. Se não se associa sai da sala, mas a 

seguir na sua intervenção felicita os atletas e os que participaram e colaboraram na realização 

das Feiras Novas, o que eu acho duplamente desrespeitoso para com a instituição. Assim acho 

que deve constar da ata que não votou a favor dos votos propostos, pois para isso não 

participa das votações e indica ao Sr. Presidente da Camara o impedimento. Se bem que 

depois não pode entrar na sala e abordar os assuntos novamente. É indecoroso, revela uma 

falta de educação como eu esperava nunca encontrar na Câmara. Assim proponho que a ata 

seja cOlTigida no sentido de passar a constar de todos os votos de felicitações propostos que o 

Sr. Vereador Dr. Filipe Viana não votou a favor por não se querer associar. Esta deliberação 

foi tomada por maioria com cinco votos a favor, uma abstenção do Sr. Vereador Eng" Manuel 

Barros e wn voto contra do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana. ____________ __ 
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_(02) OBRAS PARTICULARES _______________ _ 

_ 2.1 - PROCESSO DE LOTEAMENTO N° 11/06 - PEDIDO DE ALTERAÇÃO AO 

AL vARÁ DE LOTEAMENTO N° 6/07 - LOTE N: 3 - Rua da Posa - Feitosa -

Requerente: Predilethes - Imobiliária, Lda. - Aprovação. A Câmara Municipal deliberou 

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

aprovar a alteração. O Sr. Vereador Dr. Filipe Viana apresentou declaração de voto, que se 

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

integrante da mesma. _ ________________________ _ 

(03) OBRAS PÚBLICAS, _________________ _ 

_ 3.1 - EMPREITADA DE "CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PASSEIOS E 

OUTROS ESPAÇOS PÚBLICOS - REQUALIFICAÇÃO DO LARGO DOMINGOS 

PEREIRA DE ARAÚJO E EXECUÇÃO DE PASSEIOS NA EN 306 (KM 19.200 A KM 

19.600) - FREIXO - ANÁLISE DE ERROS E OMISSÕES - Ratificação do despacho 

proferido pelo Sr. Presidente da Câmara a 25 de agosto de aprovação das retifieações no 

descritivo de alguns itens do articulado e de autorização de prorrogação do prazo para 

apresentação de propostas para as 23:59:00 horas do dia 28 de agosto. A Câmara 

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

Dr. Filipe Viana, ratificar o despacho do Sr. Presidente da Câmara de 25 de agosto nos termos 

e para os efeitos do disposto no n03 do artigo 35° do Anexo I da Lei n.O 75113 de 12 de 

setembro, de aprovação das retificações no descritivo de alguns itens do articulado c de 

autorização de prorrogação do prazo para apresentação de propostas para as 23:59:00 horas do 

dia 28 de agosto. O Sr. Vereador Dr. Filipe Viana apresentou declaração de vOlO, que se 

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

integrante da mesma. ______________________ ___ _ 

(04) JUNTAS DE FREGUESIA _________ ______ _ 

4.1 - FREGUESIA DE ARDEGÃO, FREIXO E MA TO - Presente um oficio a 

solicitar uma comparticipação financeira destinada à obra de "Beneficiação das Ruas da 

Canastrinba, Monte da Feira, Regueira, Portela, Rio Mau, Vinhas Altas e Travessa da 

Portela". A Câmara Municipal deliberou por unanimidade atribuir uma comparticipação 

financeira de 70% até ao montante máximo de 51.613, 52 euros, destinada à obra de 

"Beneficiação das Ruas da Canastrinha, Monte da Feira, Regueira, Portela, Rio Mau, Vinhas 

Altas e Travessa da Portela", a transferir à medida da execução da obra. _______ _ 

_ 4.2 - FREGUESIA DE REBORDÕES SOUTO - Presente um oficio a solicitar uma 

comparticipação financeira destinada à obra de "beneficiação das Ruas da Portela, Bouça e 
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Travessa S. Martinho do Bispo". A Câmara Municipal deliberou por unanimidade atribuir 

uma comparticipação financeira de 70% até ao montante máximo de 5.156, 90 euros, 

destinada à obra de "beneficiação das Ruas da Portela, Bouça e Travessa S. Martinho do 

Bispo", a transferir após a conclusão das obras. _______________ _ 

_ 4.3 - FREGUESIA DE SÁ - Presente um ofício a solicitar uma comparticipação 

financeira destinada à obra de " Pavimentação da Rua das Regadas e Drenagem das Águas 

Pluviais" . A Câmara Municipal deliberou por maioria com seis votos a favor e um voto 

contra do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, atribuir tuna comparticipação financeira de 70% até 

ao montante máximo de 12.944,19 euros, destinada à obra de "Pavimentação da Rua das 

Regadas e Drenagem das Águas Pluviais", a transferir à medida da execução da obra. O Sr. 

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

documento número lUl1 e, se considera como fazendo parte integrante da mesma. ____ _ 

_ 4.4 - FREGUESIA DE GONDUFE - Presente lUl1 oficio a solicitar uma 

comparticipação financeira destinada à obra de "Reconstrução da Casa Mortuária" . A Câmara 

Municipal deliberou por maiorin com seis votos fi favor e wn voto contra do Sr. Vereador 

Dr. Filipe Viana, atribuir uma compfi11icipação fmanceira no valor de 20.000,00 euros, 

destinada à obra de "Reconstrução da Casa Mortuária". O Sr. Vereador Dr. Filipe Viana 

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

considera como fazendo parte integrante da mesma. ______________ _ 

_ (05) ASSUNTOS DIVERSOS ______________ __ _ 

5.1 DECLARAÇÃO DA INEXISTÊNCIA DE COMPROMISSOS 

URBANÍSTICOS PARA A ÁREA DE INTERVENÇÃO DO PLANO DE PORMENOR 

NA MODALJDADE DE PROJETO DE INTERVENÇÃO EM ESPAÇO RÚSTICO DO 

NÚCLEO DE PEDREIRAS 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, de acordo com a informação prestada pelo Chefe da Divisão de Estudos e 

Planeamento, para os devidos efeitos, declarar a inexistência de compromissos urbanísticos na 

área de intervenção do PIER-NPPF. O Sr. Vereador Dr. Filipe Viana apresentou declaração 

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

fazendo parte integrante da mesma. ____________________ _ 

_ 5.2 - ARRENDAMENTO DA LOJA N° 34 DO EDÍFICIO COMERCIAL 

LOCALIZADO NO PARQUE DE ESTACIONAMENTO .JUNTO AO HOSP1TAL -

Adjudicação à firma "Calheiros Medicalshop, Unipessoal, Lda.", pelo valor mensal de 

180,00 euros. A Câmara Municipal deliberou por maioria com sei s votos a favor e uma 
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abstenção do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, adjudicar à fuma "Calheiros Medicalshop, 

Unipessoal, Lda.", pelo valor mensal de 180,00 euros. O Sr. Vereador Dr. Filipe Viana 

apresentou declaração de voto, que se anexa à presente ata como documento número dois c, sc 

considera como fazendo parte intcgrante da mesma. _ ______________ _ 

5.3 - CONCURSO PÚBLICO DE CEDtNCIA DE EXPLORAÇÃO DAS 

A TIVIDADES EQUESTRES DA QUINTA DE PENTIEIROS - Adjudicação à firma 

"NPimcnta - Sociedade Unipessoal, Lda.", pelo valor mensal de 150,00 euros. A Câmara 

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

Dr. Filipe Viana, adjudicar à firma "NPimenta - Sociedade Unipessoal , Lda.", pelo valor 

mensal de 150,00 euros. O Sr. Vereador Dr. Filipe Viana apresentou declaração de voto, que 

se anexa à presente ata como documento número dois e, se considera como fazendo palie 

integrante da mesma. __________________________ _ 

_ 5.4 - TERRA FINICIA - Apreciação e aprovação da candidatura apresentada por "Bica 

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

favor e uma abstenção do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, aprovar a candidatura apresentada. O 

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

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

_ 5.5 - REGULAMENTO CARTÃO FAMÍLIA NUMEROSA - Presente uma 

informação do Serviço Social a propor uma alteração com a introdução de uma alínea no art.o 

3° do Regulamento relativa à utilização da Piscina da Quinta de Pentieiros com a seguinte 

redação: "c) Redução em 50% nas entradas no campo de Ténis Municipal, nas Piscinas 

Municipais e na modalidade de natação livre, e na Piscina Descoberta do Festival 

Internacional de Jardins". A Câmara Municipal deliberou por maioria com seis votos a favor 

e uma abstenção do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, aprovar a alteração proposta. O Sr. 

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

documento número dois e, se considera como fazendo parte integrante da mesma., _ ___ _ 

5.6 FIXAÇÃO DO PREÇO DOS BILHETES REFERENTES AOS 

ESPETÁCULOS A EFETUAR NO TEATRO DIOGO BERNARDES NOS MESES DE 

OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO - Aprovação. A Câma.ra Municipal deliberou 

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

aprovar o preço dos bilhetes de acordo com o proposto, referentes aos espetáculos a efetuar no 

Teatro Diogo Bernardes nos meses de outubro, novembro e dezembro. O Sr. Vereador Dr. 

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

número dois e, se considera como fazendo parte integrante da mesma. _______ _ _ 



Reun ião de 28 de setembro de 2015 8 

_5.7 - DIANA MENDES - "AMAR NOVAMENTE" - Presente uma proposta da 

Comissão Editorial para aquisição de 30 exemplares da obra. A Câmara Municipal 

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

Viana, adquirir 30 exemplares da obra "Amar Novamente", pelo preço unitário de 13,00 

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

ata como documento número dois e, se considera como fazendo parte integrante da mesma. _ 

_ 5.8 - ASSOCiAÇÃO MOVIMENTO 51 - Presente um email a solicitar a cedência da 

Expolima para o dia 24 de outubro, entre as 09:00 e as 24:00 horas. A Câmara Municipal 

deliberou por unanimidade autorizar a cedência da Expolima para o dia 24 de outubro, entre 

as 09:00 e as 24:00 horas, estando a mesma condicionada ao pagamento de 250,00 euros, 

acrescido de IV A à taxa legal, situação que será verificada no dia do evento com a 

apresentação do comprovativo do pagamento emitido pelo Município ao responsável pela 

abertura do acesso à Expolima. Mais deliberou por unanimidade, que sem o comprovativo 

do pagamento não será permitido o acesso e utilização autorizada. O Sr. Vereador Dr. Filipe 

Viana não votou por fazer parte do Movimento estando assim impedido de votar. _ ___ _ 

_ 5.9 - ASSOCIAÇÃO CULTURAL E RECREATIVA JOGOS E EVENTOS 

TRADICIONAIS DE SANTA COMBA - Presente um oficio a solicitar o palco para o dia 

18 de outubro. A Câmara Municipal deliberou por maioria com seis votos a favor e uma 

abstenção do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, autorizar a cedência de um palco para o dia 18 de 

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

presente ata como documento número dois e, se considera como fazendo parte integrante da 

mesma .. ____________________________________________________ __ 

_ 5.10 - NÚCLEO DE ARCOS DE VALDEVEZ DO CENFIM - Presente um email a 

solicitar a cedência do Auditório Municipal para os dias 5 e 6 de outubro, entre as 09:00 e as 

18:00 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 Municipal para 

os dias 5 e 6 de outubro, entre as 09:00 e as 18:00 horas. O Sr. Vereador Dr. Filipe Viana 

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

considera como fazendo parte integrante da mesma .. _____________________________ _ 

_ 5.11 - A. A. PESSOA ESPECIAL LIMIANA AAPEL - Presente um email a solicitar 

autorização para uma visita ao Festival Internacional de Jardins, a título gratuito. A Câmara 

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

Dr. Filipe Viana, autorizar a visita ao Festival Internacional de Jardins no dia 07 de outubro, a 

título gratuito. O Sr. Vereador Dr. Filipe Viana apresentou declaração de voto, que se anexa à 
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presente ata como documento número dois e, se considera como fazendo parte integrante da 

mesma. ------------------------------------------------
__ 5.12 - AIDA DA CONCEIÇÃO DE ARAÚJO MENDES E RICARDO JOSÉ 

MENDES SALGADO VIEIRA - Proposta de permuta de terreno no lugar de Senra, 

freguesia de Ardegão, Freixo e Mato. A Câmara Municipal deliberou por maioria com 

seis votos a favor e um voto contra do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana autorizar a seguinte 

permuta: o Município cede aos referidos Aida da Conceição e Ricardo José uma parcela de 

terreno com a área de 1700 m2, a desanexar do seu prédio rústico inscrito na matriz predial 

sob o n.o 244, e destinada a retificar estremas do prédio rústico inscrito na matriz sob o artigo 

247; em troca, os ditos Aida da Conceição e Ricardo José cedem ao Município uma parcela de 

terreno com a área de 1930 m2, a desanexar do seu prédio rústico inscrito na matriz predial 

sob o n.o 247, destinada a retificar as estremas do citado artigo 244.° melhor assinalada no 

levantamento topográfico anexo à presente. Mais deliberou por maioria com seis votos a 

favor c um voto contra do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, que não há lugar ao paganlento de 

qualqucr preço, uma vez que foi atribtúdo a cada uma das parcelas a pennutar igual valor. __ 

_ 5.13 - COFINA EVENTOS - Presente um email a solicitar a cedência do Auditório Rio 

Lima para o dia 08 de outubro. 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 

Rio Lima para o dia 08 de outubro. O Sr. Vereador Dr. Filipe Viana apresentou declaração de 

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

parte integrante da mesma. ________________________ __ 

_ (06) ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS ________________________ _ 

__ 6.1- ASSOCIAÇÃO CULTURAL E DESPORTIVA DO GRUPO FOLCLÓRICO S. 

MARTA DE SERDEDELO - Presente um oHcio a solicitar a atribuição de um subsídio 

destinado à reaJização de um festival de folclore. A Câmara MWllcipal deliberou por 

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

subsídio no valor de 407,00 euros (quatrocentos e sete euros) destinado à realização de wn 

festival de folclore. O Sr. Vereador Dr. Filipe Viana apresentou declaração de voto, que se 

anexa à presente ata como documento número dois e, se considera como fazendo parle 

integrante da mesma., __________________________ _ 

6.2 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS DO CENTRO EDUCATIVO DAS LAGOAS -

Presente uma informação do Chefe da URNR a comunicar o valor a comparticipar respeitante 

às refeições servidas nas Oficinas de Verão aos participantes e moni tores. A Câmara 

Municipal deliberou por maioria com seis votos a favor e uma abstenção do Sr. Vereador 
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Dr_ Filipe Viana, atribuir wn subsídio no valor de 2.867,40 euros (dois mil oi tocentos e 

sessenta e sete euros e quarenta cêntimos), destinado a custear as despesas com as refeições 

servidas nas Oficinas de Verão aos participantes e monitores. O Sr. Vereador Dr. Filipe Viana 

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

considera como fazendo parte integrante da mesma. _______________ _ 

_ ESP AÇO DE INTERVENÇÃO ABERTO AO PÚBLICO: Não houve intervenções __ 

__ Antes de terminar a sessão o Sr. Vereador Eng." Manuel Barros pediu a palavra para 

deixar um voto de protesto pela forma como o Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, se tem dirigido 

ao Sr. Presidente, aos Vereadores e à Câmara, considerando que tem havido muita falta de 

respeito pelos que aqui estão. _____________________ _ 

_ (07) APROVAÇÃO DA ATA EM MINUT A:- Nos termos dos números 3 e 4, do artigo 

57", da Lei nO 7512013, de 12 de Setembro, toi deliberado aprovar a ata desta reunião, em 

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

favor e um voto contra do Sr. Vereador Dr_ Filipe Viana., _____________ _ 

_ ENCERRAMENTO:- Nada mais havendo a tratar, o Excelentlssimo Presidentc da 

Câmara declarou encerrada a reunião pelas dezasseis horas e cinquenta minutos _____ _ 

Para constar se lavrou a presente ata que, lida e achada confom1e, vai ser assinada ____ _ 

O Presideote, 

"'I ~ ..... '-

A Secretária, 

Moe,o S~; G fÇrQ",cf=, lEI 1.,0 dt G.,f"" .ti' 



MOVIMENTO 51 YtX. :l - ---

DECLARAÇÃO DE VOTO 

i i 7 } 
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 espírito democrático das nossas raizes. 

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 Lima, 28 de Setembro de 2015, 

~ador do Movimento 51, 

1;2:r eS \ L:; ?:5 

(Filipe Viana) 
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MOVIMENTO 51 

DECLARAÇÃO DE VOTO 

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

das suas funções, declarar o seu voto de abstenção, no âmbito dos pontos 

5.02- -fi. 3 ' 5 ·Lj>5 .S; '5"; 5 ·';( " 5'0;,' '5),0' S.u' S,Ja 'Cdt c:.2, I)' I)" j ,) 

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 nâo 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 jUdiciai 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 

participaçâo 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 espirito democrático das nossas raizes; 

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

serviço e não na esteira da pedagogia da subserviência. O ' /." b 
.f . fJo ~ t:"""o..........,. """ í'.1<'<fo 5'.'> .... "*".....6 't't.""'-. ""~l "'1'''''''' -. 
Face ao expendido, em coerência democrática e com mundividência diferente de considerar o 

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

Ponte de Lima, 28 de Setembro de 2015, 

O Vereador do Movimento 51, 

.---=t"y,~!V \J \'0 
(Filipe Viana) 
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