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... ,.. 
REUNIAO DA CAMARA MUNICIPAL 

DE 
PONTE DE LTh:IA . 

Data da reunit1o: 11 de ahril de 2016 
Local tla ReuniOo: Etliflcio dos Pa£OS do Conce.llw 

PRESENCAS: 

Presidente: 
Eng. Victor Manuel Alves Mendes 

' 

Vereadores: 
Sr. Gaspar Correia Martins 
Dr11 Ana Maria Martins Machado 
Eng0 Manuel Pereira da Rocha Barros 
Enft Vasco Nuno Magalhaes Velho de Almeida Ferraz 
Dr. Filipe Agostinho Cruz Viana 
Dr. Paulo Jon~e da Cunha Barreiro de Sousa 

F AL T AS: 0 Sr. Vereador Dr. Paulo Jorge da Cunha Barreiro de Sousa nao 
esteve presente na reuniao da C§mara, por motivos pessoais, pelo que a sua 
falta foi considerada justificada. 

Infcio dtt ReuniOo: Quinze floras 

Encerramento: Dezasseis floras e cinque1lfa e cinco minutos 

Secrettirio: Cltefe de Divisiio Municipal: Dr." Maria Sofia Fernalldes Vel/to de 
Castro Araujo 

Prestou Colabora~iio Ticnica: M 4 Guilltermina Franco 

Resumo Diario de Tesouraria: 
Sa/do ..................... 15.405.456,00 euros 

OBS: 
A Ata foi aprovada por mi~uta 
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PERiODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA: ----------------------------
_Interve11~iio dos Vereatlores: - ----------------------- --

_Usou da palavra, o Sr. Vereador Eng.0 Vasco Ferraz propondo um voto de felicita9oes ao 

Clube Nautico pelos exitos desportivos alcan9ados no fm1-de-semana passado, ao veneer a 

edic;ao 2016 da Ta9a de Tripulac;oes de Fundo, renovando o titulo alcan9ado nas ultimas 

edic;oes. Propos ainda urn voto de felicitac;oes ao atlcta Fernando Pimenta que, pela oitava 

epoca consecutiva, conquistou o titulo nacional de fundo. A Camara Municipal deliberou por 

unanimidade aprovar os votos de felicitayoes propostos, devendo ser dado conhecimento ao 

clube, ao atleta e a federac;ao respetiva. 0 Sr. Vereador Dr. Filipe Viana nao votou por nao se 

encontrar presente na sala. ------------------------ ---------
_ ORDEM DO DIA: Presente a ordem de trabalhos, foram tomadas as seguintes resoluy5es 

acerca dos assuntos dela constantes. _________ _______________ _ 

_ (01) APROV AC';AO DA ATA DA REUNIAO ANTERIOR: - A Camara Municipal em 

cumprimento do disposto no numero 2, do artigo 57°, da Lei n.o 75/2013, de 12 de setcmbro, e 

sem prejufzo da sua previa aprova9ao sob a forma de minuta, para efeitos do disposto nos 

n(uneros 3 c 4 do citado a1tigo, deliberou aprovar a ata da reuniao realizada em 29 de maryo 

de 2016, pelo que vai a mesma ser assinada pelo Exmo. Presidente e pela Secretaria. Esta 

delibera9a0 foi tomada por maioria com quatro votos a favor e urn voto contra do Sr. 

Vereador Eng.0 Manuel Barros. 0 Sr. Vereador Dr. Filipe Viana nao votou por nao se 

encontrar prcsente na sala. 0 Sr. Vereador Eng.0 Manuel Barros apresentou declarayM de 

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

parte integrante da mesma .. _____ _____________________ _ 

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

_2.1 - PROCESSO DE LOTEAMENTO N° 28/95 - PEDIDO DE ALTERA<;AO AO 

ALV ARA DE LOTEAMENTO N° 65/96 - LOTE No 11 - RUA DAS OLIVEIRAS -

FREGUESIA DE FEITOSA - REQUERENTE: PADRAO INTELIGENTE, LOA. -

Aprova~ao. A Cfunara Municipal deliberou por maioria com quatro votos a favor e uma 

abstenc;ao do Sr. Vereador Eng.0 Manuel Barros, aprovar a altera9ao. 0 Sr. Vereador Dr. 

Filipe Viana nao votou por nao se encontrar presente na sala. -----------

_2.2 - PROCESSO DE LOTEAMENTO N° 4/06 - PEDIDO DE ALTERAC';AO AO 

AL V ARA DE LOTEAMENTO N° 1/09 - LOTE No 2 - RUA DO RIO VELHO -

FREGUESIA DE FONT AO - REQUERENTE: NELSON MONTEIRO CERQUEIRA 

DE ~ORIM - Aprova~ao. A Camara Municipal dclibcroupor maioria com quatro votos 
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a favor e uma abstens:ao do Sr. Vereador Eng.o Manuel Barrost aprovar a altera9ao. 0 Sr. 

Vereador Dr. Filipe Viana nao votou por nao se encontrar presente na sala. _ ___ _ _ 

_ 2.3 - PROCESSO DE LOTEAMENTO N° 32/95 - PEDIDO DE ALTERA~AO AO 

ALVARA DE LOTEAMENTO No 3/01 - LOTE No 6 - AVENIDA DA CENTRAL DE 

CAMIONAGEM - FREGUESIA DE ARCA E PONTE DE LIMA - REQUERENTE: 

IMOACCUA - IMOBILIARIA, LDA. - Aprova~ao. A Camara Municipal deliberou por , 

maioria com quatro votos a favor e um voto contra do Sr. Vereador Eng.0 Manuel Barros, 

aprovar a alteras:ffo. 0 Sr. Vereador Eng.o Manuel Barros apresentou declara9a0 de voto, que 

se anexa a presente ata, como documento n(unero tr8s, e se considera como fazendo pa1te 

integrante da mesma. 0 Sr. Vereador Dr. Filipe Viana nao votou por nffo se encontrar 

presente na sala -------------------------
_ (03) OBRAS PUBLICAS _________________ _ 

_ _ 3.1 - CONSTRUc;AO DE REL V ADO SINTETICO - CAMPO MUNICIPAL DA 

GANDRA - RETIFICAc;Ao DAS PEc;AS DO PROCEDIMENTO - ANALISE DE 

ERROS & OMISSOES - Ratifica~ao do despaclto proferido pclo Sr. Presidente da 

C~mara a 17 de mar~o de aprova~ao da retifica~ao do articulado e de autoriza~ao de 

prorroga~ao do prazo para apresenta~ao de propostas para as 23:59:00 horas do dia .02 

de abril de 2016 e da publicita~ao da prorroga.;ao de prazo. A Cfunara Municipal 

dcliberou por unanimidade ratificar o despacho proferido pclo Sr. Presidente da Camara de 

17 de mar9o, nos tem1os e para os efeitos do disposto no n°3 do a1tigo 35° do Anexo Ida Lei 

n.0 75/13 de 12 de setembro, de aprova9a0 da retificayao do articulado e de autoriza9ao de 

pronoga9ao do prazo para apresenta9ffo de propostas para as 23 :59:00 horas do dia 02 de abril 

de 2016 e da publicita9ao da prorroga9ao de prazo. 0 Sr. Vereador Dr. Filipe Viana n~o votou 

por n~o se encontrar presente na sala. ------------------

_ 3.2 - CAMPO MUNICIPAL DE ARDEGAO, FREIXO E MATO - Aprova~ao do 

projeto. A Camara Municipal deliberou por maioria com cinco votos a favor e wn voto 

contra do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, aprovar o projeto. Os Srs. Vereadores Eng.0 Manuel 

Barros e Dr. Filipe Viana apresentaram declarayoes de voto, que se anexam a presente ata, 

como documentos ntuneros tres e quatro, respetivamente et se consideram como fazendo pa1te 

integrante da mesma. _ _______ ....._ _ _____________ _ 

_ 3.3 - CAMPO MUNICIPAL DE ARCOZELO - Aprova~ao do projeto. A Cfunara 

Municipal deliberou por maioria com cinco votos a favor e urn voto contra do Sr. Vereador 

Dr. Filipe Viana, aprovar o projeto. Os Srs. Vereadores Eng.o Manuel Barros e Dr. Filipe .... ~ 

Viana apresentaram declara96es de voto, que se anexam a presente ata, como documentos 
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nfuneros tres e quatro, respetivamente e, se consideram como fazendo parte integrante da 

mesma. ___ ________ ________________ _ _ _ _ 

(04) JUNTAS DE FREGUESIA ---------------

- · 4.1 - FREGUESIA DE ARCOZELO - PROPOSTA-ADENDA AO CONTRA TO 

INTERADMINISTRATIVO DELEGA<;AO DE COMPET:tNCIAS-TRANSPORTES 

ESCOLARES - Aprova~i\o. A Camara Municipal deliberou por maio ria com cinco votos 

a favor e urn voto contra do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, aprovar a adenda ao contrato 

interadministrativo delega~ao de competencias-transportes escolares. Mais deliberou por 

maioria com cinco votos a favor e wn voto contra do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, submeter 

de acordo como disposto na alinea k) do n.0 1 do art.0 25° do Anexo Ida Lei n.o 75/2013, de 

12 de setembro, a aprecia9ao e aprova<;ao da Assembleia Municipal. _ _______ _ 

_ 4.2 - FREGUESIA DE CORRELIIA- Presente um oficio a solicitar a atribui~ao de 

uma comparticipa~ao financeira destinada a organiza~ao das Marchas de S. Joi\o. A 

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

Vereador Dr. Filipe Viana, atribuir uma comparticipa9ao financeira no valor de 1.200,00 

euros (mile duzentos euros), destinada a custear despesas com a organiza~ao das "Marchas de 

S. Joao" do anode 2016. 0 Sr. Vereador Dr. Filipe Viana apresentou declara~ao de voto, que 

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

integrante da mesma. 0 Sr. Vereador Eng.0 Manuel Barros apresentou uma proposta de 

recomendayao, que se anexa a presente ata, como documento numero oito, e se considera 

como fazendo parte integrante da mesma. ____________ ___ _ _ _ _ 

4.3 - FREGUESIA DA SEARA - Presente um oficio a solicitar a atribui~ao de uma 

comparticipa~ao financeira destinada a organiza~ao das Marchas de S . .Joi\o. A Camara 

Municipal deliberou por maioria com cinco votos a favor e uma absten9ao do Sr. Vereador 

Dr. Filipe Viana, atribuir uma comparticipa~ao financeira no valor de 1.200,00 euros (mil e 

duzentos euros), destinada a custear despesas com a organiza<;ao das "Marchas de S. Joao" do 

anode 2016. 0 Sr. Vereador Dr. Filipe Viana aprcsentou declarac;ao de voto, que se anexa a 
presente ata, como documento numero cinco, e se considera como fazendo parte integrante da 

mesma. 0 Sr. Vereador Eng.0 Manuel Barros apresentou uma proposta de rccomendac;ao, que 

se anexa a presente ata, como docwnento numero oito, e se considera como fazendo parte 

integrante da mesma. ________ ________________ __ _ 

4.4 - j.""REGUESIA DE SERDEDELO - Presente urn oficio a solicitar uma 

comparticipa~ao financeira destinada a obra de "Reconstru~ao de muros de suporte nas 

ruas das Donas e Cachada". A Camara Municipal deliberou por unanimidade atribuir uma 
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comparticipa~ao financeira de 90% ate ao montante maximo de 9.921 ,60 euros (nove mil 

novecentos e vinte e urn euros e sessenta centimos), destinada a custear despesas com a obra 

de "Reconstru9a0 de muros de suporte nas ruas das Donas e Cachada", a transferir ap6s a 

conclusao dos trabalhos. ----------------------------------------------------
_ 4.5 - FREGUESIA DE CAL VELO - Presente um oficio a solicitar uma 

comparticipa~ao financeira destinada a obra de "Constru~ao de muro de suporte na rua 

de Merece". A Cfunara Municipal deliberou por unanimidade atribuir uma 

comparticipa~ao financeira de 70% ate ao montante maximo de 8.199,10 euros (oito mil cento 

e noventa e nove euros e dez centimos), destinada a custear despesas com a obra de 

"Constru9a0 de muro de suporte na rua de Merece", a transfcrir ap6s a conclusao dos 

trabalhos. ---------------------------------------------------------------
--4.6 - FREGUESIA DA RIBEIRA - Presente urn oficio a solicitar uma 

comparticipa~i\o financcira destinada a obra de "Constru~ao de muro de suporte no 

Caminho do Outeiro". A Camara Mtmicipal deliberou por unanimidade atribuir uma 

comparticipa<;ao financeira de 70% ate ao montante maximo de 1.402,38 euros (mil 

quatrocentos e dois euros e trinta e oito centimos), destinada a custear despesas com a obra de 

"Constru~ao de muro de suporte no Caminho do Outeiro'\ a transferir ap6s a conclusao dos 

trabalhos. 
--------------------~-----------------------------------------

___ 4.7- FREGUESIA DE FORNELOS E QUEI.JADA- Presente urn oficio a solicitar 

uma comparticipa~ao financeira destinada a obra de "Beneficia~ao das ruas da 

Cerdeira, Outido e Meiroal". A Camara Municipal dclibcrou por unanimidade atribuir 

uma compa1ticipa~ao financeira de 70% ate ao montante maximo de 21 .1 09,90 euros (vinte e 

urn mil cento e nove euros e noventa centimos), destinada a custear despesas com a obra de 

"Beneficia9~0 das ruas da Cerdeira, Outido e Meiroal", a transferir ap6s a conclus~o dos 

trabalhos. _____________________________________________________ _ 

_ 4.8 - FREGUESIA DE REBORDOES SANTA MARIA - Presente um offcio a 

solicitar uma comparticipa~ao financeira destinada a obra de "Beneficia~ao da rua das 

Sapateiras". A Camara Municipal deliberou por unanimidade atribuir uma 

comparticipac;ao financeira de 70% ate ao montante maximo de 6.878,34 euros (seis mil 

oitocentos e setenta e oito euros e trinta e quatro centimos), destinada a custear despesas com 

a obra de "Benet1cia<;ao da rua das Sapateiras", a transferir ap6s a conclus~o dos 

trabalhos. ----------------------------------------------------------
_ 4.9 - FREGUESIA DE VITORINO DAS DONAS - Presente um oficio a solicitar 

uma comparticipa~ao tinanceira destinada a obra de "Beneficia~i\o das ruas do Viso e 
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Rochinha". A Camara Municipal deliberou por maioria com cinco votos a favor e urn voto 

contra do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, atribuir uma comparticipac;ao financeira no rnontante 

de 20.754,80 curos (vinte mil setecentos e cinquenta e quatro euros e oitenta centimos), 

destinada a custear despesas com a obra de "Bencficiac;lio das ruas do Viso e Rochinha", a 

transferir ap6s a conclusao das obras. _ ____ ________ _ ___ _ _ _ 

_ 4.10 - FREGUESIA DE NAVIO E VITORINO DOS PIAES • Presente um oficio a 

solicitar uma comparticipa~ao financeira destinada a obra de "Beneficia~ao das ruas de 

Vides, Bou~a, Carrasquinha, Code~al, Quinta, Cabreira, Rande, Souto, Feitais, Nossa 

Senhora da Abadia, Portela, Montee Simoas e Travessas de Vilhadiz, Simoas e Scnras''. 

A Camara Municipal deliberou por unanimidade atribuir uma comparticipac;ao fmanceira 

de 70% ate ao montante maximo de 66.594,50 euros (sessenta e seis mil quinhentos e noventa 

c quatro euros e cinquenta centimos), destinada a custear despesas com a obra de 

"Beneficiac;lio das ruas de Vides, Bouya, Carrasquinha, Codec;al, Quinta, Cabreira, Rande, 

Souto, Feitais, Nossa Senhora da Abadia, Portela, Montee Simoac:: e Travessas de Vilhadiz, 

Simoas e Senras", a transferir a medida da execuc;ao dos trabalhos. _ _ ____ ___ _ 

_ 4.11- FREGUESIA DE NAVIO E VITORINO DOS PIAES- Presente um oficio a 

solicitar uma comparticipa~io fmanceira destinada a obra de "Beneficia~ao da Ponte da 

Lameira c rua do Rio Nevoinho". A Camara Municipal deliberou por unanimidade 

atribuir uma comparticipac;ao financeira de 7.356,40 euros (sete mil trezentos e cinquenta c 

seis euros e quarenta centimos) destinada a obra de ' 'Beneficiac;ao da Ponte da Lameira", ap6s 

a conclusao dos trabalhos. Mais deliberou por unanimidade atribuir uma comparticipa9~0 

financeira de 70% ate ao montante maximo de 28.129,22 euros (vinte e oito mil cento e vinte 

euros e vinte e dois centimos), destinada a obra de "Beneficia9ao da rua do Rio Nevoinho", a 

transferir ap6s a conclusao dos trabalhos. _ _ ____ ___ _________ _ 

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

_5.1 - AQUISlt';AO DE SERVI<;OS PARA ELABORA<;AO DO PLANO DE A<;AO 

DE REGENERACAO URBANA (PARU) DE PONTE DE LIMA - Emissao de parecer 

favoravel a adjudica~ao ao forneccdor "Cotefis-Gestao de Projctos, S.A.", pelo valor de 

25.000,00 euros, acrescido de IV A a taxa legal em vigor. A O~mara Municipal deliberou 

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

emitir parecer favoravel adjudicac;ao ao fornecedor "Cotefis-Gestao de Projetos, S.A.", pelo 

valor de 25.000,00 euros, acrescido de IVA a taxa legal em vigor. 0 Sr. Vereador Dr. Filipe 

Viana apresentou declarayao de voto, que se anexa a presente ata, como documento numero 

seis, e se considera como fazcndo parte integrante da mcsma. __________ _ 
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_ 5.2 - AQUISI<;AO DE SERVI<;OS DE ELABORA<;AO DE WEBSITE PARA 0 

FESTIVAL DE JARDINS - - Emissao de parecer favonivel a abertura de procedimento 

por ajuste direto regime geral pelo valor base de 7.450,00 euros, acrescido de IV A a taxa 

legal em vigor, aprova~iio do caderno de encargos e do convite a firma 

"SplendidExcentrik, Lda/'. A Camara Municipal deliberou por maioria com cinco votos a 

favor e um voto contra do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, emitir parecer favonivel a abertura 

de procedimento por ajuste direto regime geral pelo valor base de 7.450,00 euros, acrescido 

de IV A a taxa legal em vigor, aprova9ao do cademo de encargos e do convite a firma 

"SplendidExcentrik, Lda.". 0 Sr. Vereador Dr. Filipe Viana apresentou declara~ao de voto, 

que se anexa a presente ata, como documento nU.mero seis, e se considera como fazendo parte 

integrante da mesma. ___ ___________ __________ _ 

5.3 • ARRENDAMENTO DO EDIFiCIO CENTRO DE EXPOSI<;AO DE 

PRODUTOS REGIONAIS DA QillNTA DE PENTIEIROS - Emissao de parecer 

favoravel a adjudica~Ao do arrcndamento a firma "NPimenta Sociedade Unipessoal, 

Lda.", pelo valor de 300,00 euros/mensais. A C<imara Municipal deliberou por 

unanimidade retirar o assunto da ordem do dia. 0 Sr. Vereador Dr. Filipe Viana nao votou 

por nao se encontrar presente nasal a. ----------------- --

_ 5.4 - PROPOSTA DO SR. PRESIDENTE DA CAMARA- "Comissoes de vistoria" 

Aprova~iio. A Camara Municipal deliberou por unanimidade aprovar a proposta. 0 Sr. 

Vereador Dr. Filipe Viana nao votou por nao se encontrar presente na sala. ____ _ _ 

5.5- ADENDA AO ACORDO DE PARCERIA ENTRE 0 MUNICIPIO DE PONTE 

DE LIMA E 0 TURISMO DO PORTO E NORTE DE PORTUGAL, E.R. - RALLY DE 

PORTUGAL 2016 - Aprova~ao. A Camara Municipal deliberou por unanimidade aprovar 

a adenda. 0 Sr. Vereador Dr. Filipe Viana nao votou por nffo se encontrar presente na sala. _ 

_ 5.6 - PROCEDIMENTO CONCURSAL COMUM NA MODALIDADE DE 

RELACAO .ITJRJDICA POR TEMPO INDETERMINADO DE 25 ASSISTENTES 

OPERACIONAIS - RECURSO HIERARQUICO. Catarina Filipa Gomes Amorim, 

candidata do procedimento concursal comum de recrutamento para ocupayao de vinte e cinco 

postos de trabalho da categoria de assistente operacional, publicada no Diario da Republica, 23 

Serie, n.o 156, de 14 de agosto de 2014, lNTERPOS RECURSO HTERARQUICO, nos termos 

dos artigos 193°,n° 2, 194° e 184° n° 3,todos do Codigo do Procedimento Administrativo (a 

seguir designado abreviadamente por CPA), da exchisao da Recorrente e da premente '\ 

homologayao da lista de classifica91io final. 2. 0 ~ecurso hierarquico interposto ao abrigo do 

art.o 193°, no 2, do CPA, e o proprio e nffo enfenfla de irregularidades fom1ais sendo 
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competente para dele conhecer o 6rgao executive do Municipio de Ponte de Lima que e a 

Camara Municipal. 3. Apreciando e decidindo sobre o objeto do recurso. 4. A recorrente 

invoca: a) Prazos desrespeitados; b) Candidates excluidos erroneamente; c) Candidates 

admitidos ap6s terem sido exclufdos; d) Repetiryao de provas; c) Falta de notifica<;iio. 

A)_ Dos Prazos desrespeitados: Invoca a recorrente que da analise do procedimento 

concursal em causa, logo se denota excessiva morosidade. E mais. nao concretiza. Ora nao 

basta a recorrente invocar urn conceito indeterminado e nao densificar o mesmo nem 

demonstrar em que preceito normative se arrima para considerar o procedimento morose. A 

mera alega<;ao conclusiva e manifestamente insuficiente para que se possam formar 

conclus5es de merito. Is to porque se se atentar no numero de candidates, (em cerca de 

trezentos) por urn !ado; na aplicarrao de tres metodos de sele<;ao, urn dos quais a levar a efeito 

por entidade externa, e se por outro se verificar que foram solicitadas e emitidas as 

autoriza<;oes devidas, designadamente pela Assembleia Municipal, conforme previsto no n° 4 

do art.0 47° da Lei 82°-B\2014 de 31 de dezembro, Controlo de recrutamento de trabalhadores, 

aplicavel a data, sem que qualquer reparo fosse apresentado, nao se vislumbra aqui qualquer 

irregularidade. Mais refere a recorrente que nao foram respeitados os artigos 22°, n° 4; 24°; 

29°; 30°, 31 °; 33° no 2; 34°, n° 3; 36°, n~ todos da Portaria n° 83-A/2009 de 22 de janeiro. E 
pois aqui necessario indagar sobre a natureza dos prazos em causa. E, em materia de pruos 

Antunes Varela define como prazo "o periodo de tempo dentro do qual um ato pode set 

realizado (prazo perent6rio, conclusive, preclusive ou resolutive) ou a partir do qual urn outro 

prazo comeyou a correr (prazo dilat6rio ou suspensive). Os prazos dizcm-se cominat6rios por 

envolverem uma comina9ao ou amearra. Germano Marques da Silva, classifica os prazos 

processuais como dilat6rios, perent6rios e prazos ordenadores. 0 citado autor refere que "os 

prazos ordenadores estabelecem um limite para a sua pratica mas nem por isso se praticados 

ap6s esse limite perdem validade." Outrossim, e sem necessidade de particulares 

desenvolvimentos, sublinha-se apenas que os prazos referidos pela recorrente tem natureza 

meramente ordenadora e instrumental, em face do qual a sua eventual inobserv§.ncia nao 

acarreta qualquer efeito processual, nem, consequentemente qualquer fundamento de nulidade 

ou anulabilidade. B) Dos Candidates excluidos erroneamente; A recorrente vem alegar que 

havia sido notificada da exclusao do procedimento em virtude de ter obtido no metodo de 

sele9ao A valias;ao Psicol6gica uma valora<;ao inferior a 9.50 val ores. Em sede de audiencia 

previa solicitou a consulta e motives de exclusao da mesma por discordar da classiticas;ao 

obtida. Solicitou a consulta da informac,:ao referente as rcspostas dos candidates aprovados na 

fase de avaliaryao psicol6gica por considerar ter interesse pessoal no acesso aos documentos 
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e/ou elementos que serviriam de base a tomada de deciseies. A candidata foi informada de que 

poderia agendar antecipadamente a consulta do processo, para que pudesse obter a informac;ffo 

pretendida. Acrescenta que a data da consulta acabou por ser imposta em dia e hora que a 

candidata nao se poderia deslocar ao Municipio de Matosinhos. Vern tambem referir que. 

apesar de ter sido deliberado pelo jliri a repetic;ao do Metodo de Sele<;ao.- A valiac;ffo 

Psicol6gica. tal nao veio a acontecer. Finalizando e subsumindo que, com o alegado, foram 

violados os principios da legalidade, da participa<;ao e da prote<;ao dos interesses dos 

cidadaos. Ora importa aqui separar para esclarecer. A requerente trata questeies de natureza 

diferentes conjuntamente, o que nao pode fazer sob pena de baralhar ao inves de elucidar, o 

que se ere, nao pretende. Subsistem aqui duas quest5es distintas a tratar: uma tern aver como 

pedido de repeti<;ao do metodo de sele<;ao, outra prende-se com o pedido de consulta do 

processo requerida pela candidata. Atente-se na primeira questao: debrucemo-nos sobre o 

Metodo de Selec;Ao objeto de crise, a Avaliac;ao Psicol6gica. Dispe>e o art.o 10° da Portaria no 

83-N2009 de 22 de janeiro que a A valia<yllo Psicol6gica visa avaliar, atraves de tecnicas de 

natureza psicol6gica, aptid5es, caracterfsticas de personalidade e compet~ncias 

comportamentais dos candidates e estabelecer urn progn6stico de adaptac;ao as exigencias do 

posto de trabalho a ocupar, tendo como refer~ncia o perfil de compet~ncias previamente 

definido. 2 - A aplica<;ao deste metodo de selec;ao e obrigatoriamente cfetuada por entidade 

especializada publica ou, quando fimdamentadamente se torne inviavel, privada, conhecedora 

do contexto especifico da Administra<;ao Publica. 3 - A avalia<;ao psicol6gica pode 

comportar uma ou mais fases. 4 - Por cada candidato submetido a avalia9ao psicol6gica e 

elaborada uma ficha individual, contendo a indjca<yao das aptid5es e, ou, competencias 

avaliadas, nivel atingido em cada uma delas eo resultado final obtido. 5 - A ficha referida 

no numero anterior deve garantir a privacidade da avaliac;ao psicol6gica perante terceiros. 6 

- A revelac;ffo ou transmissao de elementos relativos a avaliac;ao psicol6gica, para alem dos 

constantes da ficha referida no n.0 4, a outra pessoa que nllo o pr6prio candidato constitui 

quebra do dever de sigilo e responsabiliza disciplinarmente o seu autor pela infra9ao. 7- 0 

resultado da avaliac;ao psicol6gica tem uma validade de 18 meses, contados da data da 

homologa<;ao da lista de ordenac;ao final , podendo, · durante esse perfodo, o resultado ser 

aproveitado para outros procedimentos de recrutamento para postos de trabalho id~nticos 

realizados pela mesma entidade avaliadora. 8 - 0 disposto no numero anterior releva, 

apenas, para os candidates a quem tenha sido aplicada a totalidade do metodo. 0 juri do 

concurso deliberou por unanimidade solicitar junto do Nucleo ·de Avaliac;ffo Psico16gica do ~ 

Municipio de Matosinhos; a repetil'iio do mCtodo de scles;ilo a todos os candidatos % 

I; 
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apresentaram reclamac;Ilo em sede de audiencia previa. 0 que fez. Face a tal solicitac;ao, o 

Nucleo de Avaliac;ao veio informar o Juri que ap6s consulta e analise da situac;ao pelas 

Tecnicas Espcciatizadas, consideraram que tendo em conta o dever de igualdade, c a 

avaliac;I!o psicol6gica ser urn processo justo, nao pode o Nucleo repetir a fase do metodo em 

causa. Acrcscentam ainda que o Nuclco de A valiac;ao Psicol6gica e constitufdo por psic6logas 

qualificadas com base em forma<yao atualizada, experiencia e treino espedfico. Aquando da 

avalia9ao houve consentimento por parte dos candidates para que o processo de avaliac;ao 

fosse efetuado e o mesmo foi devidamente realizado tendo em conta os principios da 

avaliac;ao psicol6gica. Considerando que a competencia detida pelo juri e para dirimir a 

tramitayao do procedimento, em cooperac;ao com as entidades envolvidas, tern de se bastar 

com a exigencia da fundamentac;ao em respcito pela aplicac;ao do CPA. Face aos fundamentos 

apresentados pelo Nucleo o JUri deliberou por unanimidade transmitir aos candidates a 

decisi!o de nao repeti9ao do segundo Metoda de Sclec;ao. Atente-se que o Juri, face ao 

solicitado pelos candidates e de forma a nao obstaculizar uma eventual repetic;ao do metoda 

de Seleyao, solicitou tal ao Nucleo de Avaliac;ao, contudo, e face a recusa de repetic;ao do 

metoda, o mesmo juri conformou-se com a fundamentac;ao apresentada. E de outra forma nao 

se podia conceder, na medida em que e a pr6pria lei que prevc que este metodo de aplicac;ao 

seja obrigatoriamente efetuada por cntidade especializada publica ou, quando 

fundamentadamente sc tome invhivel, privada, conhecedora do contexte especffico da 

Administrac;ao Publica. Assim falece pressuposto em que se quer estribar a tese argumentativa 

do requerente designadamente no que ao principia da legalidade diz respeito. Exatamcnte 

porque e 0 aludido principia que designa que OS 6rgaos da Administrac;ao Publica devem 

atuar em obediencia a lei e ao direito, dentro dos Iimites dos poderes que lhes forem 

conferidos e em conformidade com os respetivos fins. Ora em nada foi extravasado o 

principia em causa. Muito pelo contrario. Outra questao apontada pela requerente prende-se 

com o facto de, na data imposta ( designac;ao da recorrente sua) nao ter sido possivel a 
candidata consultar a prova. Nao pode este 6rgao conformar-se com tal argumentario, 

porquanto, a candidata foi notifieada de que poderia proceder a consulta do processo 

individual de cada fase do procedin1ento -A valiac;ao Psicol6gica e que por razoes de natureza 

sigilosa e confidencial, o mesmo apenas poderia scr acedido pelos Tecnicos de A valiac;~o 

Psicol6gica c pelo proprio candidate quando o solicite, de forma presencia! e na presenya dos 

elementos do Nucleo de Avaliayao Psico16gica. Nesta conformidadc foi agendada 

antecipadamente a consulta do processo, para que pudesse obter a informayao pretendida, 

dcvcndo depois de confinnada a consulta do processo na data referenciada pelo candidato 
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apresentar-se no local da realizac;ao deste metodo de selec;ao. A candidata foi notificada nos 

seguintes termos: "Pelo presente t1ca V. Exu. notificada de que relativamente ao assunto supra 

melhor identificado podera comparecer no dia 12 de OUTUBRO de 2015, pelas 09:30h, no 

Editlcio dos Pac;os do Concelho de Matosinhos, devendo dirigir-se e identificar-se junto do 

Departamento de Recursos Humanos, onde as Tecnicas Especializadas do Nucleo de 

Avalia9ao Psicol6gica estarao disponiveis para proporcionar, em entrevista individual, 

explica9oes objetivas acerca da natureza e finalidades da avaliac;ao, bern como dos limites dos 

instrumentos, resultados e interpretac;oes formuladas. Mais fica notificada que tern direito de 

acesso aos resultados da sua avaliac;ao, bern como infonna9ao adicional relevante para a sua 

interpretac;ao." Face ao que antecede como se pode concluir pela imposic;ao da data? Quando 

tomou conhecimento da data, a candidata veio ao processo apresentar ou solicitar data 

altemativa? Veio ao processo dar conhecimento de algum motivo impeditivo de comparecer 

naquela data? Veio requerer novo agendamento? Nao! Nada disse ou carreou para o processo 

relativamente a agora invocada impossibilidade! Pmtanto julga-se poder dizer com certeza 

que se nao consultou o processo, a si se deve. Julga-se mesmo poder afinnar-se de urn aquase 

situac;ao de "venire contra factum proprium". C) Dos Candidates admitidos ap6s terem sido 

excluidos: A recorrente vem alegar que da analise do procedimento verifica-se que na ata de 4 

de maio de 20 15, o candidato Jose Pinto Barros foi excluido, por ter faltado ao segundo 

metoda de sele9ao. - A valiac;ao psico16gica. E continua alegando que, o mesmo candidato foi 

admitido constando mesmo da lista unitaria de ordenac;ao final homologada. 0 que gera(ria) 

urn vicio de violac;ao de lei. Cumpre aqui, desde logo esclarecer que o invocado vicio nao tem 

qualquer proced~ncia, pelo que se indefere. E disto poderia e deveria saber a recorrente se 

tivesse consultado o processo administrative. Pois teria tido acesso a ata onde consta 

inequivoca e expressamente o motivo pelo qual um candidato, excluido erradamente da 

segunda fase do metodo de sele9ao A valia9ao Psicol6gica, foi admitido. Pelo que aqui se 

reproduz o teor da referida ata. Aos onze dias domes de maio de 2015, pelas lOh OOm, reuniu 

o juri do concurso acima identiticado, composto pela Dr.n Filomena Mimoso da Silva na 

qualidade de presidente do juri, pelo Eng.0 Rogerio Lopes Margalho Oliveira Pereira, Chefe 

de Divisao de Estudos e Planeamento, e Eng.° Carlos Albe1to Azevedo Lima, Tecnico 

Superior, na qualidade de vogais efetivos. A reuniao teve. em vista tomar conhecimento do 

requerimento apresentado pelo Nticleo de Avaliac;ao Psicol6gica o Municipio de Matosinhos, 

conforme email que se anexa a presente ata e se considera parte integrante da mesma para os 

devidos e1:eitos, e que su.cintamente se reproduz: A saber, "Verificou-se que o candidato Joao 

Pinto Barros nao foi convocado para comparecer a 2a fase da avalia.c;ao Psicol6gica, por lapso 

( 

< 
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dos nossos servi9os, uma vez que a ficha da entrevista realizada na 1 a fase deste metoda de 

seler;ao, e apesar de se encontrar devidarnente avaliado como Apto, estava arquivada junto 

com o processo de outro candidato. Pelo exposto e porque o candidato nao podent ser 

penalizado por UlTI erro ao qual e alheio, SOlicita-se nlarCayaO da za fase da avaliayaO 

psicol6gica para o dia 14 de maio de 2015 pelas IOH30, nas instala9Ges da Cimara Municipal 

de Ponte de Lima. As Tecnicas do Nucleo de A valiayao Psicol6gica do Municipio de 

Matosinhos estarao presentes nessa data para realiza9ao desse metoda de sele9ao. Deliberou o 

Jlrri, por tmanimidade, acompanhar a posi91!0 das tecnicas por se tratar de causa nao 

imputavel ao candidato. Mais deliberou, por unanimidade, dar conhecimento ao candidato. E 

nada mais havendo a tratar, foi encerrada a presente reuniao. Para constar e para os devidos 

efeitos se lavrou a presente ata que por todos que vai ser assinada. Payos do Concelho de 

Ponte de Lima, 1 l de maio de 2015." D) Da Repeti9ao de provas; Alega a requerente que ao 

contnrrio do que sucedeu com a recorrente, verifica-se que alguns candidates foram chamados 

a repetir a avalia9ao psicol6gica pelo facto de estatisticarnente os resultados obtidos terem 

sido considerados invalidos nao sendo possivel atribuir-lhe uma classificayao. E com isto 

pretende a requerente ver criado urn vfcio de viola9~0 de lei. Diga-se que o metodo de sele9ao 

Avaliayao psicol6gica, conforme previsto no n° 3 do art.0 10° da portaria supra referida refere 

que, A avaliar;ao psicol6gica pode comportar uma ou mais fases. Tendo a entidade que 

aplicou o metodo, solicitado junto do juri do procedimento que e passa-se a citar: ( ... ) Serve o 

presente para informar ( 0 Jtrri) que relativamente a 1 a fase da avaliayaO psicol6gica do 

procedimento concursal aberto pelo Municipio, realizada pelo Nucleo de A valia9ao 

psicol6gica do Municipio de Matosinhos, temos a informar que os seg11intes candidatos terlio 

de repetir esta rase (1 a fase da A valiar;ao Psicol6gica), wna vez que, estatisticamente, OS 

resultados obtidos forarn considerados inva.Jidos nao sendo possivel atribuir-lhes uma 

classifica9ao. ( .. . ) Pelo exposto solicita-se que se notifique os referidos candidates para 

comparecer nas Instalac;oes deste Municipio, para repeti9ao da 1 a fase da A valiayao 

Psicol6gica. Aqui tratou-se apenas de, a entidade que se encontrava a aplicar o metodo de 

seles;ao pedir auxilio administrative ao Juri do Procedimento, isto e, tratou-se de urn pedido 

de colaborac;ao solicitada pelo 6rgao cornpetente para a decisao final, por sua propria 

iniciativa. Nao se vislumbra qualquer fundamento para negar o solicitado auxilio 

administrative, nem tao pouco que dai resultasse qualquer vfcio conforme pretende ver a 

recorrente. 0 legislador ao estabelecer que a aplica9ao deste metoda de seleyffo e 
obrigatoriamente efetuada por entidade especializada publica ou, quando fundamentadamentc 

se torne inviavel, priv?da, conhecedora do contexte espeeifico da Administrac;ao Publica, quis 
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expressamente afastar ingerencia 0 do jliri deste metodo de sele~ao. Que argumento (de facto 

ou de dire ito) poderia o jliri lan9ar mao para, por hip6tese meramente te6rica nao acompanhar 

o solicitado pela entidade especializada? Nao se vislumbra qualquer argumento. Pelo aqui 

tambem se conclui que andou bem o juri ao acolher o solicitado. E) Da falta de notifica9ao; 

Alega a requerente que o no 4 do art.0 36 da Portaria 83-A/2009 de 22 de janeiro dispoe que os 

candidates, incluindo os que tenham sido excluidos no decurso da aplica<;ao dos metodos de 

sele~ao, sao notificados do ato de homologa<;ao da lista de ordena<;ao fmal. E acrescenta que o 

no 5 da mesma Portaria estabelece que tal notifica<;ao e efetuada por tuna das formas previstas 

no no 3 do art.o 3. 440 que ainda nao foi respeitado." Nada aqui ha para referir, a nao ser 

remeter a recorrente para o Aviso no 2032-A/2016, publicado em Diario da Republica, 23 serie 

- N° 34, de 18 de fevereiro. Julga-se que apenas por distra<;ao nao teni a recorrente visto a 

publica~ao em Diario da Republica, 23 serie, da Lista de Homologa<;ao. Assim falece o 

pressuposto que se estriba a tese argumentativa da requerente. DA F ALTA DE 

FUNDAMNTA<;Ao E ERRONEA A V ALIACAO NO 2° METODO DE SELECAO DE 

SELECAO - ENTREVISTA DE A V ALIA<;AO PSICOLOGICA. A recorrente vern alegar 

que quanto aos parametres que foram utilizados pela entidade especializada publica, nao e de 

todo aceitavel tal valora9ao. E, continua,( ... ) na verdade, mesmo tratando-se de tun concurso 

publico, nomeadamente de um metodo de avalia<;ao/sele<;ao onde nao pode deixar de existir 

elevada margem de discricionadedade tecnico cientifica, nem por isso, o juri fica isento de 

justificar fundamentadamente, de forma a tomar apreensfvel o iter cognitive, a pontuac;ao 

dada a cada candidate. Face ao que vern de ser dito apenas de referir que, como alias ja foi 

mencionado supra, a aplicaryao deste metodo de sele~ao e obrigatoriamente efetuada por 

entidade especializada publica; nao ha ingerencia do juri do procedimento concursal. No que 

a falta de fundamenta<;ao diz respeito, alerte-se apenas para o djsposto no art.o 153° do C6digo 

do Procedimento Administrative que trata dos requisites da fundamenta<;ao, e onde se pode 

ler que a fundamentac;ao deve ser expressa, atraves de sucinta exposi9ao dos fundamentos de 

facto e de direito da decisao, podendo consistir em mera declarayao de concord§.ncia com os 

fundamentos de anteriores pareceres, informa<;ocs ou propostas, que constituem, neste caso, 

parte integrante do respetivo ato. (sublinhado nosso.) No caso em apre~o. ora tratando-se da 

aplicayao de tun metodo de seler;ao efetuada poe entidade especializada, nao era devido outro 

compmtamento ao jfui do procedimento a nao ser a mera declara<;ao de concord§ncia com os 

fundamentos apresentados pela Entidade que aplicou o metodo de Sele<;ao. Termos em que 

nao colhe o alegado. Por ultimo requer, nos tennos do :disposto no a1t.0 189° n° 3 do CPA, a 

suspensao da eficacia do ato . recoiTido· ate a decisao final do reeurso, por consi:derar que a 
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-
execuc;ao imediata causa prejuizos irreparaveis ou de dificil repara9ao ao destinatario e a 

suspens1Io nao causa prejuizo de maior gravidade para o interesse publico. Estamos portanto 

perante urn pedido de suspensao da eficacia por, no entendcr da requerente, a execuQao 

imediata causa prejufzos irreparaveis ou de dificil rcparac;1Io. A requerente deveria ter exposto 

as razoes de facto e de direito que fundamentem a sua pretensao. Impoe-se a observancia, 

como regra, mais do que a alega9ao dos pressupostos normativos, que seja feita a alegaQao 

dos fatos concretes que, uma vez provados, permitan1 extrair as conclusoes de que lei faz 

depender a procedencia da pretensao. Ora, tal aJegac;ao previa e um onus da recorrente 

exigido pelo 6nus de prova imposto a quem alega urn direito e segundo o qual, quem alega 

urn direito deve f'azer prova dos respetivos fatos constitutivos. 0 6nus de prova nao pode 

desligar-se do antecipado cumprimento do 6nus de alegayao, devendo o recurso (hienirquico) 

cooter todos os fatos integrados dos elementos constitufdos do ato. No que diz respeito a 
produryao dos prejuizos irreparaveis a recorrente, esta Ga) tern de demonstrar que estes sao 

evidentes e reais, alegando factos concretes que, mesmo a provar de forma indiciaria, 

demonstrem ser tal lesao, ou receio de lesao, ou produ9ao de prejufzos irrepanivcis 

fundamentados. Ora, no caso em crise, a requerente rclativamente a produ9ao de prejufzos 

irreparaveis pelo ato suspcndendo, limitou-se a transcrever o normative, nao tendo carreado 

qualquer fundamento factual concreto. 0 que nao basta para formularyao de urn juizo de 

prognose. A mera alega<;ao vaga e abstrata dos prejuizos, deve apresentar razoes, isto e, 
factos, para que se pudesse concluir pelo deferimcnto da pretensao, o que nao se veriticou, 

nao permitindo que se extraiam as conclusoes de que lei faz depender a procedencia da 

pretensao. Termos em que a Camara Municipal dcliberou por maioria com quatro votos a 

favor e uma abstenc;ao do Sr. Vereador Eng.o Manuel Barros, negar provimento ao recurso 

hierarquico interposto por Catarina Filipa Gomes Amorim. 0 Sr. Vereador Dr. Filipe Viana 

nao votou por nao se encontrar presente na sala. ----------------

_5.7 - CENTRO COM VIDA 2016 - t• FASE CANDIDATURAS - Aprova~io. A 

Camara Municipal deliberou por uoanimidade, aprovar a l .a Fase de Candidaturas Centro 

Com Vida 2016, de acordo com o proposto pelo Gabinete Terra. 0 Sr. Vereador Dr. Filipe 

Viana nao votou por nao se encontrar presente na sal a. ----------- --

5.8- LISTA DEFINITIVA DOS CANDTDATOS A BOLSA DE ESTUDO PARA 0 

ENSINO SUPERIOR ANO LETTVO 2015/2016 - Aprova.;Ao. A Camara Municipal 

deliberou por unanimidade aprovar a lista defmitiva. 0 Sr. Vcrcador Eng.0 Manuel Barros 

apresentou declarayao de voto, que se anexa a presente ata, como documento nllinero sete, e 
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se considera como fazendo patte integrante da mesma. 0 Sr. Vereador Dr. Filipe Viana nllo 

votou por nao se encontrar presente na sala. --------------- ---

5.9 - PROTOCOLO DE ESTAGIO DE FORMA<;AO EM CONTEXTO DE 

TRABALHO DO CURSO TECNICO DE COMUNICA<;AO - MARKETING, 

RELA<;OES PUBLICAS E PUBLICIDADE ENTRE 0 MUNICIPIO DE PONTE DE 

LIMA E A EPRALIMA - ESCOLA PROFISSIONAL DO ALTO MINHO- Aprova~ao. 

A Camara Mw1icipal deliberou por unanimidade aprovar o protocolo. 0 Sr. Vereador Dr. 

Filipe Viana nao votou por nao se encontrar presente na sala. -----------

5.10 - APRESENTA<;AO DO LIVRO DE FERNANDO ALDEIA ''DA PEDRA AO 

SAL, DO SAL A ESPUMA" - Pedido de cedencia do Auditorio da Biblioteca Municipal 

no dia 06 de maio. A Cfunara Municipal deliberou por unanimidade autorizar a cedencia 

do Audit6rio da Biblioteca Municipal no dia 06 de maio, pelas 18:00 horas. 0 Sr. Vereador 

Dr. Filipe Viana nao votou por nao se encontrar presente na sala. _________ _ 

_ 5.11 - UNIDADE LOCAL DE SAUDE DO ALTO MINHO, EPE - Presente um 

email a solicitar a cedencia do Audit6rio Rio Lima nos dias 17 e 18 de novembro. A 

Camara Municipal deliberou por unanimidade autorizar a cedencia do Audit6rio Rio Lima 

nos dias 17 e 18 de novembro. 0 Sr. Vereador Dr. Fi lipe Viana nao votou por nllo se 

encontrar presente na sala. ----------------------

_ 5.12 - USF LETHES - Presente urn email a solicitar a cedencia do restaurante da 

Expolima nos dias 14 e 15 de outubro, A Cfunara Municipal deliberou por unanimidade 

autorizar a cedencia do restaurante da Expolima a titulo gratuito, nos dias 14 e 15 de outubro. 

0 Sr. Vereador Dr. Filipe Viana nao votou por nao se encontrar presente na sala. ____ _ 

_ 5.13 - A. A. PESSOA ESPECIAL LIMIANA AAPEL- Presente urn email a solicitar 

a cedencia do Teatro Diogo Bernardes no dia 18 de junho. A Camara Municipal deliberou 

por unanimidade autorizar a cedencia do Teatro Diogo Bemardes no dia 18 de junho. 0 Sr. 

Vereador Dr. Filipe Viana nao votou por nao se encontrar presente na sala. ______ _ 

_ 5.14 - ASSOCIA<;AO DESPORTIV A "OS LIMIANOS" - Presente um email a 

solicitar a cedencia do Audit6rio Municipal no dia 29 de abril. A Cfunara Municipal 

deliberou por unanimidade autorizar a cedencia do Audit6rio Mtmicipal no dia 29 de abril, 

pelas 19:30 horas. 0 Sr. Vereador Dr. Filipe Viana nao votou por nao se encontrar presente na 

sal a. --------------------------------------------------------------

5.15 - Presente uma manifesta~lio de interesse por parte da empresa 

"Combinabrilho, Lda.'', na aquisi~ao do lote Ll-17 do Polo Empresarial e Industrial da ~ 

Gemieira. A Camara Municipal delibcrou por unanimidade autorizar a venda do lotc Ll-17 
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do P6lo emprcsarial e Industrial da Gemicira, pelo valor de 5.268,52 euros (cinco mil 

duzentos e sessenta e oito curos e cinquenta e dois centimos). 0 Sr. Vereador Dr. Filipc Viana 

nao votou por nao se encontrar presente na sala. --------------

_5.16 - FIXAc;AO DO PRE<;O DOS BILHETES REFERENTES AOS 

ESPETACULOS A EFETUAR NO TEATRO DIOGO BERNARDES NOS MESES DE 

ABRIL E MAI0/2016 - Aprova~ao. A Camara Municipal deliberou por unanimidade 

aprovar a proposta de fixa~ao do pre9o dos bilhetes nos meses de abril e maio/20 1 6. 0 Sr. 

Vereador Dr. Filipe Viana nao votou por nao se cncontrar presente na sala. ____ _ _ 

5.17- MERCADO MUNICIPAL - LOJA N° 27- Pcdido de autoriza~ao de inclusio 

nas atividades da loja n° 27 de "Gelataria com o CAE n° 52304". A Camara Municipal 

deliberou por unanimidade autorizar a inclusao nas atividades da loja n° 27 de "Gelataria 

com o CAE n° 52304". 0 Sr. Vereador Dr. Filipe Viana nao votou por nao se encontrar 

presente na sala. ------------------------

_ 5.18-- RELACAO DE PRESTAc;AO DE SERVI<;OS- to TRIMESTRE DE 2016-

Para conhecimento ao abrigo da delibera~ao de 22 de junho de 2015. A Carnara 

Municipal tomou conhecimento .. _ ___ _________________ _ 

_ (06) ATRIBUI(:AO DR SUBSiDIOS ___ ~----------

_6.1- ASSOCIA<;AO DOS AMIGOS DA VACA DAS CORDAS- Presente um oficio 

a solicitar a atribui-rao de um subsidio para a realiza~ao da "Festa Vaca das Cordas". A 

Camara Municipal deliberou por unanimidade atribuir urn subsidio no montante de 

2.360,00 euros (dois mil trczentos e sessenta euros), destinado a realizar;fto da "Festa Vaca das 

Cordas". 0 Sr. Vereador Dr. Filipe Viana nao votou por nao se encontrar presente na sala. 

_ 6.2 - ASSOCIA<;AO DE ESTUDANTES DA UNIVERSIDADE FERNANDO 

PESSOA - Presente urn oficio a solicitar a atribui~i\o de urn subsidio para a realiza~i\o 

do evento "XXIV AGARRA A VACA". A Camara Municipal deliberou por unanimidade 

atribuir um subsidio no montante de 400,00 euros (quatrocentos euros), destinado a realiza9fio 

do evento "XXIV Agarra a Vaca". 0 Sr. Vereador Dr. Filipe Viana nao votou por nao se 

encontrar prcscnte na sala. ---------------------

_ 6.3 - ASSOCIA<;AO CULTURAL E RECREATIV A DE ARCOZELO - Prcsente 

urn oficio a solicitar a atribui~ao de um subsidio para a realiza~ao das "Marcltas de S. 

Joao". A Ccimara Municipal deliberou por maio ria com cinco votos a favor e uma 

absten~ao do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, atribuir um subsidio no montante de 1.200,00 

euros (mil e duzentos euros), dt!stinado a realiza9ao das !'Marchas de S. Joao" do anode 2016. 
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0 Sr. Vereador Eng.0 Manuel Barros apresentou uma proposta de recomenda9ao, que se 

anexa a presente ata, como documento numero oito, e se considera como f'azendo parte 

integrante da mesma. _________________________ _ 

6.4- ASSOCIACAO DOS AMIGOS DAS MARCHAS DE S. JOAO DE PONTE DE 

LIMA - Presente urn oficio a solicitar a atribui~ao de um subsidio para a realiza~ao das 

"Marchas deS. Joiio". A Cc~mara Municipal deliberou por maioria com cinco votos a favor 

e uma abstenc;ao do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, atribuir urn subsfdio no montante de 

1.200,00 euros (mil e duzentos euros), destinado a realiza9ao das "Marchas de S. Joao'' do 

ano de 2016. 0 Sr. Vereador Eng.0 Manuel Barros apresentou uma proposta de 

recomendac;ao, que se anexa a presente ata, como documento numero oito, e se considera 

como fazendo parte integrante da mesma. __________________ _ 

_ 6.5- ASSOCIA<;AO DE PESCA DESPORTIV A VALE DO LETHES - Prescnte um 

pedido de atribui~A.o de subsidio para participa~io no Campeonato do Mundo de Pesca 

a Truta c/lsco Artificial na Eslovaquia 2016. A Camara Municipal deliberou por 

unanimidade atribuir urn subsidio no montante de 500,00 euros (quinhentos euros), 

destinado a participa9ao do atleta Jose Silva no Campeonato do Mundo de Pesca a Tmta 

c/Isco Artificialna Eslovaquia 2016. 0 Sr. Vereador Dr. Filipe Viana nao votou por nao se 

encontrar presente na sala. ______________________ _ 

_ 6.6 - ASSOCIAc;Ao DESPORTIV A "OS LIMIANOS" - Presente um pedido de 

adiantamento do subsidio. A Camara Municipal deliberou por unanimidade autorizar a 

transferencias das verbas respeitantes as tranches de setembro, abril maio e junho das 

atividades gerais, com exce9ao cia sec9ao de h6quei em patins. 0 Sr. Vereador Dr. Filipe 

Viana nao votou por nao se encontrar presente na sala. ____________ _ 

_ (07) APROV A<;AO DA AT A EM MINUT A:- Nos termos dos nt1meros 3 e 4, do artigo 

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

minuta, para su1tir efeitos imediatos. Esta delibera9ao foi tomada por maioria com cinco votos 

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

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

Camara declarou encenada a reuniao pelas dezasseis horas e cinquenta e cinco minutos. __ 

Para constar se lavrou a presente ata que, lida e achada confom1e, vai ser assinada. ___ _ 
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f()NTE DI LIMA 
U• partldD l!lD tell ladD 

DECLARAc;AO DEVOTO 

J)O: I 

Na qualldade de veteador do PPO/PSO veto contra o aprova~llo da oto numoro S, relrnlvD 

a reunllo ordinaria do camora Munlclpol rnoll7-ada flo dle1 29 dQ mar~o de 2016, porquc n 

mesma n!o cumpre os r@quhilto~ l t'fJAI~, omltiMdo ns respostas do Senhor Prcsldentc do CAml}ra 

Municipal bs quosteos por mlm colocodos. Apesar dos c:onstantes apelos parA quo ossa sltua~ao 

seja d~vld~mente c:orrlsldo, o reda~llo dns ot~s continuo lncompleta, pre.Judlcnndo o rolnto 

gen6rlco dos ossuntos e temas tratados no referldn reunl3o. 

Lamento quo a dt!scrltlo escrlta dos ussuntos Bnallsados nas reunltses contlnu~ 

amputoda de lnforma~lo lmportonte, projudlcando o volor documental e hlst6rlco da aest~o 

do nosso Munlc:lplc. A at& n&o dtW@ ser um lnsttumento para fazer politico eomo tem 

acontecldo, mas slm um documento quo reflltn clornmonto o r@alldade de todos os temAs 

tratudos. 

flnnte d~ I ltmt, II d\! nbril cl~ 2016 

0 Y~r~tttkw dt1 PPD/PSD. 

( t\ tmm~l Pct'eiro du Rocha Btrn'Os) 

manuelbarrosvereadorcmpl@gmail.com 



PONTE DE ill(.-\ 
U• partido ao ••ulaclo 

DECLARACAO DEVOTO 

PEDIDO DE ALTF.RA('AO AO ALVARA DE LO'I'EAMF.NTO 
N11 J/01 - L01'F. N11 fi - AVIJ:NIDA CENTRAL DE CAI\IIONAOF.M 

Nil qualldade d~ vcm:lAdor do PPO/PSD voto contra a oprovl\~llo da altera!;SO ao olvarti 

de loteamento no 1/01 Lote 11~ 6 = AvQnlda Central de Camlonasem, nn Fr6au~sln de Arcn e 

Ponte de Lima, porquo a ult~ra~So proposto nlo @St~ de ocordo con-1 a lnforma~ao dos t~cnlcQ~ 

da rAmEJra MunlclpBI dotodo d~ 1.7 de dcuembro de 2015, que passo a eltar "0 nqutrtntt 

pretend• umo olttra~6o cro o/vord d lottcrmtmto nt J/Ol. Com cr propostcr crpresentcrdo, 

tmbora niJo ha)a oumento ncr tJrrcr dt lmpltmttltiJo, os p/sos ttl vados dttsenvo/vem-1 /OM 

do limit do lot.. Qucrlquer proposta dt o/ttra¢o ttrd que resptltar os /lm/tes do /ott a que 

corrtsponde. Fcrce oo ttJtposto, o prtttnsiJo n6o podt str oettltfl11
• 

--

Pont!;! de l,.lmft. 11 d~ ttbl'il dl! 2016 

0 V-:r~udm· lll) PPD/PSD. 

(Mrumd ~i~~chu B~mos) 

manuelbarrosvereadorcmpl@gmail.com 



POmEDEUMA 
Um partlda aa lttalada 

DECLARAClODEVOTO 

Ap6s o. m1t\lise do JWojcto 110ro u C{mstru~no dos enmi,OS municlpnis cor'll pisu sint~llen no 

i'r~~mcsitl de Ard~sno. Frelxo c Mom t: nn t'n:gue);ln d\l Arcnzclo vuto rovorovehm:nte n ~tuo opro\'D\'RU. 

Nl'l ~:ntonto. ntlu posst~ th:bmt· t}{.! lnmentm· ttut: us dlnu.:nsAI!s do t~m:no c.h.: jo~t1 d~ nmhos t.)lj n.:~:inws 

uesptwtivos t-l~jum de I 00 m X 60 m. JnapmullbUltundo por up~DDH 1.'8C:RNIO!t 4 Ul(lh'OI!I d(l lnrflUI'll, 0 

rf.'ullzo~Qo de eumpeti~6~N nuc:lonnht, ~nnw por cxtmplo um Jn~eo do Tau;o d(l Portullul. 

Pc snllcntnr tJUI.l e111 Pnnt~ dl.l Limn. smm:nto o Cumpo do Cntzch\> possui ttmdl\'l1CH pm·n n 

t'enlizn~nu cl~ cotnp\.1tl~t'h:s nm:ionuiH. ni.\o t~lstindu. nuste mom~•Ho, quulquer nltl.)mntlvu n c~o~t~ r~cintn 

d~spcwtivo. corrcmlo·s~ o ris~o dus club~s limlmms s~rcm obl'igndos n disp~1ttrr \!l<l~n~ com.pl.!ti~t"\~s fnn1 

do nt'l);Sg toncelho. 

Pl'I0!4 moth'os eXJ>O!Ihll!l recom~odo i Cllmorn Munlclpnl qul' os tl'rrfDO!I de Jo1o 1ejom 

dotndo~ doN tnfdldll8 rcKnlnmuntnre!l (100xfi4 m) l'XIMidna pnrn n pra\tlcn de compctl~th~R d~ 1\mblto 

nau:lonal. 

Pont~ de Lltnn. 11 ell' ntwll d~ 2016 

(Mnnu~l Percirn dn Rochu Burt·o:r;) 

manuelbarrosvereadorcmpl@gmail.com 



MOVIMENTO 51 

DECLARACAO DE VOTO 

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

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

3·.?j38j 
com os fundamentos e considerandos seguintes: 

1 - Considerando que n~o lhe foram juntos os respectivos documentos para sustentar a 

decisao em causa, com viola9~0 legal da Lei das Autarquias Locais e dos mais elementares 

direitos democraticos; 

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

documenta9~0 do ponte em causa, uma regra geral no anterior e neste mandate, 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~ncia de todos os agentes 

autarquicos na realizagao dum projecto em comum; cfr. : on;amento participative e 

participagao de ideias; 

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

imposi<;ao e nao de dialogo construtivo; 

5 - Considerando que a nossa Vila de Ponte de Lima, com 891 anos de existencia, nos 

merece o maier respeito pela hist6ria dos nossos antepassados, bern como na esteira do 

principia da representatividade e do espirito democratico das nossas raizes. 

Face ao expendido, em coeremcia democratica e com mundividencia diferente de considerar o 

principia da representatividade, pelas pessoas e pelo nosso territ6rio, voto contra. 

Ponte de Lima, 11 de Abril de 2016, 

0 Vereador do Movimento 51, ---.. 

-:-p· Q..r \f.;cw-~ 
(Filipe Viana) 
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MOVIMENTO 51 

DECLARACAO DE VOTO 

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

das suas fun9oes, declarar o seu voto de abstenQao, no c!lmbito do ponto 

4-~; M.3 · 
I 

com os fundamentos e considerandos seguintes: 

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

decisao em causa, com violat;ao legal da Lei das Autarquias Locais e dos mais elementares 

direitos democraticos; 

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

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

qual tambem o ora Vereador se viu fon;:ado 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 realizat;ao dum projecto em comum; cfr.: or9amento participative e 

participa9ao de ideias; 

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

imposigao e nao de dialogo construtivo; 

5 - Considerando que a nossa Vila de Ponte de Lima, com 891 anos de existencia, 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; 

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

servigo e nao na esteira da pedagogia da subserviencia. 

Face ao expendido, em coerencia democratica e com mundivid~ncia diferente de considerar o 

principia da representatividade, pelas pessoas e pelo nosso territ6rio, voto absten9ao. 

Ponte de Lima, 11 de Abril de 2016, 

0 Vereador do Movimento 51, 
,.....----;-

i'0'P' lit~ 
(FIIIpe Viana) 
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MDV/MENTO 51 

DECLARACAO DE VOTO 

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

das suas func;oes, declarar o seu voto contra, no ambito dos pontes: 

5)'5 J· 5 -3. ~ ) ~ I I 

com os fundamentos e considerandos seguintes: 

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

decisao em causa, com violac;ao legal da Lei das Autarquias Locais e dos mais elementares 

direitos democraticos; 

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

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

qual tambem foi intentada a competente ac9ao 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; participac;ao 

cfvica, abertura a sociedade civil, servir;o imparcial e permanente e participar;ao de ideias; 

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

imposic;ao e nao de dialogo construtivo; 

5 - Considerando que a nossa Vila de Ponte de Lima, com 891 anos de exist~ncia, nos 

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

principia da representatividade e do espirito democratico das nossas raizes. 

6 - Por princfpio, entende o ora Vereador que todas as decisoes dos 6rgaos de servic;o 

publico e bem comum, que importem gastos da despesa publ ica ou formas analogas, deverao 

ser tomadas, regra geral, mediante concurso publico, o mais transparente possfvel. 

7- Ainda que se possa concordar com o conteudo de algumas das decisoes, entende o ora 

Vereador que a forma nao devera ser essa. 

1 



MOVIMENTO 51 

Face ao expendido, em coert!!ncia democratica e com mundividencia diferente de considerar o 

princlpio da representatividade, da liberdade de opiniao e do custo de oportunidade em 

causa, pelas pessoas e pelo nosso territ6rio, voto contra. 

Ponte de Lima, 11 de Abril de 2016, 

0 Vereador do Movimento 51, 

----t 'P#g \J,~-
(Filipe Viana) 

2 



fO~ DE LL\1.\ 
Um parttda a a ••u lada 

DECLARA~O DE VOTO 

Llsta deflnltiva dos candidatos ~ bolsa de estudos para o enslno superior 

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

candidatos a bolsa de estudos para o ensino superior a no letivo 2015/2016. 

Na sequencia das minhas posh;oes anteriormente assumidas sobre este assunto, aproveito 

a oportunidade para insistir novamente na necessidade de se aumentar o numero de bolsas, de 

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

prossegulmento de estudos e atenuar os encargos mensais das familias limianas. 

De referir que o PSD tem vindo a defender o aumento do numero de bolsas e a cria~ao de 

escaloes em fun~ao do rendimento per capita do agregado familiar, medidas que consideramos 

fundamentals para garantlr a continuidade da forma~ao academica dos jovens, principalmente 

oriundos de famnias com diflculdades econ6micas. 

Ponte de Lima, 11 de abril de 2016 

0 Vereador do PPD/PSD, 

(Manuel P~~Barros) 

manuelbarrosvereadorcmpl@wnail.com 



PONTE DE LIMA 
Um puttdo ID lt\l lido 

PROPOSTA DE RECOMENDA(:AO 

COMPART1Cil'4(:AO I"INANC~IRA PARA AS MARCtiAS DES. JOAO 

As mnrchnS~ de S . .loElt) t~m vlmlo r1 alem1Qfit' uos ttltimos nnos um cnormc suc~ssn. b~m patent~ 

mt fortlsshmt ades£lo popular. sup~rr.mdo tmlns ns exretntlvus. 0 suces~m cl~stu itticiotivft feslivn ~ d~ cnril 

pnrulm· deve·s~ no e~eehmte tmbnlho c cm}Jctll1:lfl1cntn du As!-locin~t\t1 dos Amigol-1 do~ Mtu·elms d..: S . 

.Jono e its frc~u!o!sias participLml~s. nomeRdflllllimt~ Pont~ de Lima. Co11'elhn. Searn. Arcoz~lo ~ Ribelm. 

Tendt1 em Cl1nsidcm9l'ln n numento de pre~os dn m0lor porte clos mnt~rirus utilizndns e o ~:levadt.~ 

ntm'l~t·o de rurtlcipnntes. o suhsfdio de l.:wo.on euros ott'ihufdo~ p~lo Ctlmw·o Municipnl n cndu 

r~pr~sn~ntoQllo torm1-~e hunli1elente pnra atcnunr RB lh:sp~sns sti}')CHtndns com n r~nll1.a~rio tlestc ~:wntn. 

PeloN motlvma expoNtmt rcconumdo u CArnnrn Munh:lpnl qu6! n c:omportlclpo~Do 

flnonc('lro d(' 1.200,00 CUI'ON destlntldo it nr1nniznqAo dos Morchos du S. Jono 2016 pntt!ll! n N~t· d~ 

I ,SOO,OO ~uros. 

Pnnt~J d~J Linm. 11 de nbril de 2016 

0 Y~I'"OdOI' do PPD/PSD. 

~ 
(Mtmu~l Pt.weirn do Rochu Rarros) 

manuelbarrosvereadorcmpl@gmail.com 
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