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Reunilio de 29 de fevereiro de 2016 

REUNIAO DA CAMARA MUNICIPAL 
DE 

PONTE DE LIMA 

Data da reuttilio: 29 defevereiro de 2016 
Local da Reunilio: Ediflcio l/os Paros do Concelho 

PRESENCAS: 

Presidente: 
Eng. Victor Manuel Alves Mendes 

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

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

Inicio da Reuniiio: Quinze lwras 

Encerramento: Dezassete horas e vinte minutos 

2 

Secretario: Chefe tle Divisiio Municipal: Dr. a Maria Sofia Fernandes Vellw de 
Castro Araujo 

Prestou Colaboraciio Tecnica: Ma Guilhermina Franco 

Resumo Diario de Tesouraria: 
Sa/do, .................... 15.413.470,05 euros 

OBS: 
A Ata foi aprovada por minuta 
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PEIUODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA: ------------------------------
- 0 Sr. Presidente da Cdmara no uso da palavra comunicou aos Vereadores que sexta-

feira comemora-se o dia de Ponte de Lima. No ambito das cerim6nias de comemora<;tlo do 

Dia de Ponte de Lima e de acordo com o convite endere'Yado a todos, esta prevista a 

inaugura<;ffo do Centro de Interpreta<;ao e Promo<;ao do Vinho Verde por s.a Ex.a Sr. Plimeiro

Ministro, solicitando nessa medida que os Srs. Vereadores estejam por volta das 16h30m 

jw1to ao Pelominho para o receber. De acordo com o protocolo, seguir-se-a a assinatura do 

livro de honra no Salao Nobre dos Pac;os do Concelho, a inaugurac;ao do CIPVV e por tim a 

sesstlo solene no Audit6rio Municipal. ____________________ _ 

_ Infonnou ainda que no domingo, dia 6 as 11 hOOm, ira ser assinado o protocolo 

aprovado pela Camara Municipal, com a Associa<;:ao Hwnanitaria dos Bombeiros V ohmtarios 

de Ponte de Lima, o qual proporcionani a esta a utilizac;ao de urn espa9o para forma9ao e 

treinos, nos domfnios da preven<;l'io, seguran<;a e resposta a emergencias. 

_ Intervenfiio dos Vereadores: -------------------------

_Usou da palavra, em primeiro Iugar o Sr. Vereador Eng.0 Manuel Barros questionando a 

Camara Municipal no sentido de saber para quando esta prevista a conclusl'io da obra iniciada 

na Rua Nova deS. Joao. Tambem questionou a Camara sobre o tipo de interven<;5es pontuais 

que estao a ser feitas na Av. Antonio Feij6 equal o motivo das interven96es. Considerando 

que as instala9oes do Campo do Cruzeiro que estao afetas a Associac;ao Desportiva dos 

Lirnianos necessitam de uma interven<;ao global, questionou a Cdmara Municipal no sentido 

de saber se vai intervir e para quando esta prevista a interven<;ffo. Ainda no uso da palavra 

apresentou uma proposta de recomenda<;:ao a qual fica anexa a presente ata, como documento 

n(lmero um e se considera como fazendo parte integrante da mesma. ------------

- Por ultimo usou da palavra o Sr. Vereador Dr. Filipe Viana que abordou os seguintes 

assuntos: requalifica<;l'io do Mercado Mtmicipal; estudo das Margens do ruo Lima, seria 

interessante se fosse feito; Alta Tensao, como esta; PDM; parques infantis; boas pniticas 

existentes na C;imara Municipal de Cerveira relativamente a bolsas de estudo; toponirnia, 

gestao que esta a ser feita, identidade das ruas; ocupa<;~o do Teatro Diogo Bemardes, quando 

aparece a publicidade vamos a bilheteira e dizem que ja esgotou; PDM audi9ao itinerante 

pelas pr6prias fi·eguesias; loja do cidadao; acesso multibanco; CIM - esta a desenvolver urn 

trabalho relativamente a mobilidade. -----------------------------------------
_ 0 Sr. Presidente e os Srs. Vereadores prestaram os esclarecimentos tidos por necessaries._ 
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_ ORDEM DO DIA: Presente a ordem de trabalhos, foram tomadas as seguintes resoluQ5es 

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

cumprimento do disposto no numero 2, do artigo 57°, da Lei n.0 75/2013, de 12 de setembro, e 

sem prejuizo da sua previa aprovaQao sob a forma de minuta, para efeitos do disposto nos 

numeros 3 e 4 do citado artigo, deliberou aprovar a ata da reuniao realizada em 15 de 

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

Esta deliberayao foi tomada por maioria com cinco votos a favor e dois votos contra dos Srs. 

Vereadores Eng.o Manuel Barros e Dr. Filipc Viana. _ __________________________ _ 

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

_ 2.1 - PROCESSO DE LOTEAMENTO N° 4/06 - PEDIDO DE ALTERAC";AO AO 

ALV ARA DE LOTEAMENTO No 1109 - LOTE No 2 - RUA DO RIO VELHO -

FREGUESIA DE FONTAO - REQUERENTE: NELSON MONTEIRO CERQUEJRA 

DE AMORIM - Promo~ao de consulta aos proprieUtrios por edital, conformc o disposto 

no n° 3 do art.0 27° do RJUE. A Camara Municipal delibcrou por maioria com seis votos a 

favor e urn voto contra do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, promover a consulta aos 

proprietaries por edital, confonne o disposto no n° 3 do art. 0 27° do RJUE. 0 Sr. Vereador Dr. 

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

numero do is, e se considera como Cazendo parte integrante da mesma. __________ _ 

_ 2.2- PROCESSO DE LOTEAMENTO No 28/95- PEDIDO DE ALTERACAO AO 

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

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

Promo~ao de consulta aos proprietarios por edital, conforme o djsposto no n° 3 do art.0 

27° do RJUE. A Camara Municipal delibcrou por maioria com cinco votos a favor) uma 

abstenyt\0 do Sr. Vereador Eng.u Manuel Barros e um voto contra do Sr. Vereador Dr. Filipe 

Viana, promover a consulta aos proprietarios por edital, conforme o disposto no no 3 do art.0 

27° do RJUE. 0 Sr. Vereador Dr. Fi lipe Viana apresentou declaraQao de voto, que se anexa a 
presente ata, como documento ntunero dois, e se considera como fazendo parte integrantc da 

mesma. __________________________________________________________ __ 

_ 2.3 - PROCESSO DE OBRAS No 51/06 - LOCAL DA OBRA: ALMOINHA -

VITORINO DAS DONAS- REQUERENTE: GRUPO CULTURAL E MUSICAL 

ORQUESTRA DE VITORINO DAS DONAS - Solicita a isen~ao da totalidade das taxas 

de constru~ao de edificio. A Cfunara Municipal deliberou por maioria com seis votos a 

favor e uma absten9a0 do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, conceder a isen9g0 da totalidade das 
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taxas de construcrllo de ediflcio, no valor total de 509,31 euros, ao abrigo da autorizacrao 

generica deliberada pela Assembleia Mtmicipal na sessao de 24 de abril de 20 15. 0 Sr. 

Vereador Dr. Fi lipe Viana apresentou declaras:ao de voto, que se anexa a presente ata, como 

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

_ (03) JUNTAS DE FREGUESIA ----------------

3.1 - FREGUESIA DE S. PEDRO D' ARCOS - Presente urn oficio a solicitar a 

atribui~ao de comparticipa~ao financeira destinada a obra de "Beneficia~ao da Rua das 

Casas Velhas". A Camara Municipal deliberou por unanimidade atribuir uma 

comparticipa9ao de 70% ate ao montante m:bdmo de 3.428,04 euros, (tres mil quatrocentos e 

vinte e oito euros e quatro centimos), destinada a obra de "Beneficiacrao da Rua das Casas 

Vel has", a transferir ap6s a conclusllo da obra. ________________ _ 

_ 3.2 - FREGUESIA DE REBORDOES SOUTO- Prescnte um oficio a solicitar a 

atribui~ao de comparticipa(iao fmanceira destinada a obra de "Constru~ao de muro de 

suporte na Rua de Almoinha". A Camara Municipal deliberou por unanimidade atribuir 

uma comparticipacrao de 70% ate ao montante maximo de 1.371,22 euros (mil trezentos e 

setenta e um euros e vinte e dais centimos), destinada a obra de " Construcrao de muro de 

suporte na Rua de Almoinha", a transferir ap6s a conclusao da obra. -------------
_3.3 - FREGUESIA DA RIBEIRA - Presente um oficio a solicitar a atribui~ao de 

uma comparticipa~ao finaoceira dcstinada a obra de "Beneficia~ao do Caminbo da 

Torre". A Camara Municipal deliberou por unanimidade atribuir wna comparticipacrao de 

70% ate ao montante maximo de 22.487,00 euros (vinte e dais mil quatrocentos e oitenta e 

sete centimos), destinada a obra de HBeneficiac;ao do Caminho da Tone'', a transferir ap6s a 

conclusao da obra. --------------------------------------------------

_ 3.4 - FREGUESIA DE SANTA COMBA - Presente um proccsso de fixa~ao 

toponimica. Aprecia~ao e aprova~ao. A Camara Municipal deliberou por maioria com 

seis votos a favor e uma abstencrao do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, aprovar o processo de 

fixac;ao de toponimia. 0 Sr. Vereador Dr. Filipe Viana apresentou declaracrao de voto, que se 

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

integrante da mesma. ________________________ _ 

_ (04) ASSUNTOS DIVERSOS -------------- -

_ 4.1 - AQUISICAO DE SERVICOS PARA ORGANIZA~AO E COORDENACAO 

DO CAMPEONATO DO MUNDO DE HORSEBALL PONTE DE LIMA 2016 -

Emissilo de parecer favoravel a adjudica~ao e celebra~ao de contrato com o fornecedor 

"NPimenta, Sociedade Unipessoal, Lda.", pelo valor de 50.000,00 euros, acrescido de 
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IV A a taxa legal em vigor. A Camara Municipal deliberou por maio ria com seis votes a 

favor e um voto contra do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, emitir parecer favon\vel a 
adjudicayao e ce1ebras;ao de contrato com o fornecedor "NPimenta, Sociedade Unipessoal, 

Lda.", pelo valor de 50.000,00 euros, acrescido de IVA a taxa legal em vigor. 0 Sr. Vereador 

Dr. Filipe Viana apresentou declaray~O de voto, que se anexa a prescnte ata, como documento 

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

_ 4.2 - PLANO ANUAL DE FEIRAS DO MUNiCIPIO DE PONTE DE LIMA 2016 -

Aprova~ao. A Camara Municipal deliberou por maioria com seis votos a favor e uma 

abstenyiio do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, aprovar o plano anual de feiras para o ano de 

2016. -----------------------------------------------
4.3 - ARRENDAMENTO DA LOJA No 32 DO EDIFiCIO COMERCIAL 

LOCALIZADO NO P ARQUE DE EST ACIONAMENTO JUNTO AO HOSPITAL -

Emissao de parecer favonivel a abertura de procedimento por ajuste direto, pelo valor 

mensal base de 250,00 euros. A Camara Municipal deliberou por maioria com seis votes a 

favor e urn voto contra do Sr. Vereador Dr. Filipc Viana, emitir parecer favon\vel a abertura 

de procedimento por ajuste direto, pelo valor mensa! base de 250,00 euros (duzentos e 

cinquenta euros), ate a abcrtura de novo concurso ptlblico. 0 Sr. Vcreador Dr. Filipe Viana 

apresentou declara~YaO de voto, que se anexa a presente ata, como docwnento ntunero quatro, 

e se considera como fazendo patte integrante da mesma. _____________________ _ 

_ 4.4 - TERRA FINICIA - Presente urn pedido de altera~ao da designa~ao do projeto 

"Bica Aberta Unipessoal, Lda/' para "Medida Garrida, Unipcssoal Lda.". - Aprova~ao. 

A C!mara Municipal deliberou por maioria com seis votes a favor c uma absten9ao do Sr. 

Vereador Dr. Filipe Viana, autorizar a altera~ao da designa9ao do projeto "Bica Aberta 

Unipessoal, Lda." para 44Medida Garrida, Unipessoal Lda.", considerando os argumentos 

apresentados. 0 Sr. Vereador Dr. Filipe Viana apresentou declaray~O de voto, que se anexa a 
presente ata, como documento numero tres, e se considera como fazendo parte integrante da 
mesma. ____________________________________________________________ ___ 

_ 4.5 - PROPOSTA DO SR. VEREADOR DR. FILIPE VIANA "04 DE MAR<;O 

FERIADO MUNICIPAL"- Aprova~ao. A Camara Municipal deliberou por maioria com 

cinco votos contra do Sr. Presidente e dos Vereadores eleitos pelo CDS-PP, uma abstenyao do 

Sr. Vereador Eng. a Manuel Barros e urn voto a favor do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, rejeitar 

a proposta. 0 Sr. Presidente e os Vereadores eleitos pelo CDS-PP e o Sr. Vereador Eng.0 

Manuel Barros apresentaram declarayoes de voto, que se anexam a presente ata, como 
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documentos numeros cinco e seis, respetivamente, e se consideram como fazendo parte 

integrante da mesma. _______________________ _ 

-~ _ 4.6 - AUTORIZA<;::AO PARA A RENOV A<;::AO, POR NOVO PERIODO DE UM 

ANO, DO CONTRA TO DE TRABALHO EM FUN<;OES PUBLICAS A TERMO 

RESOLUTIVO CERTO AO ABRIGO E NOS TERMOS DO DISPOSTO NO ARTIGO 

54.0 DA LEI N.o 82-B/2014, DE 31 DE DEZEMBRO. A Camara Municipal deliberou por 

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

renovavao, por novo perfodo de urn ano, do contrato de trabalho em fun9oes publicas a termo 

resolutivo certo ao abrigo enos termos do disposto no artigo 54.0 da lei n.0 82-B/2014, de 31 

de dezembro. 0 Sr. Vereador Dr. Filipe Viana apresentou declarayao de voto, que se anexa a 
presente ata, como documento numero tres, e se considera como fazendo parte integrante da 

mesma. ________________________________ __ 

_ 4.7- FIXA<;AO DO PRE<;O DOS BILHETES REFERENTES AO ESPETACULO 

A EFETUAR NO TEATRO DIOGO BERNARDES NO DIA 04 DE MAR<;O DE 2016 -

Aprova~ao. A Camara Municipal deliberou por maioria com seis votos a favor e uma 

abstenyao do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, aprovar a proposta de fixa9ao do pre9o dos 

bilhetes referentes ao espetliculo a realizar no dia 04 de maryo, no Teatro Diogo Bernardes. 0 

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

como documento n(tmero tres; e se considera como fazendo parte integrante da mesma. __ 

_ 4.8 - COMlSSAO POLJTICA DO PARTIDO SOCIALISTA DE PONTE DE LIMA 

- Ratifica~ao do despacho do Sr. Presidente da C~mara de 15 de fevereiro de 2016 de 

autoriza~iio de ccdencia do audit6rio da Biblioteca Municipal. A Camara Municipal 

deliberou por maioria com seis votes a favor e uma abstenc;ao do Sr. Vereador Dr. Filipe 

Viana, ratificar o despacho do Sr. Presidente da C~mara de 15 de fevereiro , nos termos e para 

os efeitos do disposto no n°3 do artigo 35° do Anexo Ida Lei n.0 75113, de 12 de setembro, de 

autoriza9ao de cedencia do audit6rio da Biblioteca Municipal. 0 Sr. Vereador Dr. Filipe 

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

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

~-4.9 - ESTGIIPVC ESCOLA SUPERIOR DE TECNOLOGIA E GESTAO - Presente 

um email a solicitar a cedencia do Audit6rio Municipal para o dia 09 de mar~o. A 

Camara Municipal deliberou por maioria com seis votos a favor e uma abstenyao do Sr. 

Vereador Dr. Filipe Viana, autorizar a cedencia do Audit6rio Municipal para o dia 09 de 

mar9o. 0 Sr. Vereador Dr. Filipe Viana apresentou declarayao de voto, que se anexa a 
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presente ata, como documento numcro tres, e se considera como fazendo parte integrante da 

mcsma. ________________________________________________________ _ 

_ 4.10- MERCADO MUNICIPAL - LOJA N° 30 - Presente um oficio do Sr .. Jose 

Manuel Gon~alves Fernandes a solicitar o ar·rendamento da loja n° 30 e de uma 

arrecada.;i\o pelo valor mensal de 114,00 euros e 59,40 euros respetivamente. A C;1mara 

Municipal deliberou por maioa-ia com seis votos a favor e urn voto contra do Sr. Vereador 

Dr. Filipe Viana, autorizar o arrendamento da loja no 30 e da anecadac;ao n° 3, pelos valores 

de 114,00 euros e 59,40 euros/mensais, respctivarnente. 0 Sr. Vereador Dr. Filipe Viana 

apresentou declarac;ao de voto, que se anexa a prescnte ata, como documento numero tres, e 

se considera como fazendo parte integrante da mesma. ____________ __ 

4.11 ALARGAMENTO DE IIORARIO DE FUNCIONAMENTO DE 

ESTABELECIMENTO COMERCTAL Prcsente um requerimento em nome de 

Antonio Alberto Gon.;alves Pereira, a requercr o alargamento do honirio de 

funcionamento do estabelecimento Cafe/Snack-Bar, sito na Avenida de SandH'ies D
0 509, 

Freguesias do Vale do Neiva, ate as 04:00 horas, nos fms-de-semana e vesperas de 

fcriado nos meses de fevereiro, mar.;o, abril, maio, junho, setcmbro, outubro e todos os 

dias dos meses de julho, agosto e dezembro. A Camara Mtmicipal deliberou po.- maioria 

com seis votos a favor e uma abstenr;ao do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, autorizar o 

alargamento do horario de funcionamento do estabelecimento Cafe/Snack-Bar, sito na 

Avenida de Sandiaes n° 509, Freguesias do Vale do Neiva, ate as 04:00 horas, nos fms-de

semana e vesperas de feriado nos meses de fcvereiro, mar<;o, abril , maio, junho, setembro, 

outubro e todos os dias dos meses de julho, agosto e dezembro, a titulo precario, sendo 

rcvogada esta autoriza<;ao caso hajam reclamat;5es devidamente fundamentadas. 0 Sr. 

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

documento nurnero tres, e se considera como fazendo parte integrante da n1esma. __ _ 

4.12 ALARGAMENTO DE HORARI:O DE FUNCIONAMENTO DE 

EST ABELECIMENTO COMERCIAL - Presente um requerimento em nome de 

Domingos Dias, Sociedade Unipcssoal, Lda., a requerer o alargamento do horario de 

fuocionamento do estabelecimento Cafe/Snack-Bar, sito na Avcoida de SandHies o0 

1452, Frcgucsias do Vale do Neiva, ate as 04:00 horas, nos fins-de~semana e vesperas de 

feriado nos meses de mar~o, abril, maio, junho setembro, outubro e novembro, e todos 

os dias dos meses de julho, agosto e dezembro. A Camara Municipal dcliberou por 

maio•·ia com seis votos a favor e uma absten9ao do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, autorizar o 

alargamento do honirio de funcionamento do estabelecimento Cafe/Snack-Bar, sito na 
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Avenida de Sandiaes n° 1452, Freguesias do Vale do Neiva, ate as 04:00 horas, nos fins-de

semana e vesperas de feriado nos meses de mar9o, abril, maio, junho setembro, outubro e 

novembro, e todos os dias dos meses de julho, agosto e dezembro, a titulo precario, sendo 

revogada esta autorizac;ao caso hajam rec1amay5es devidamente fundamentadas. 0 Sr. 

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

documento numero tres, e se considera como t'azendo parte integrante da mesma. _ _ _ 

_ 4.13 - ASSOCIA<;AO DE PAIS DA EB 2.3 ANTONIO FEIJO - Presente um email a 

solicitar a cedencia do AuditOrio Rio Lima para o dia 29 de abril, no periodo 

compreendido entre as 13:30 c as 23:00 horas. A Camara Municipal deliberou por 

maioria com seis votes a favor e uma absteny~O do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, autorizar a 

cedencia do Audit6rio Rio Lima para o dia 29 de abril, no perfodo compreendido entre as 

13:30 e as 23:00 horas. 0 Sr. Vereador Dr. Filipe Viana apresentou declarac;ao de voto, que se 

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

integrante da mesma. -------------------------
4.14 - CLAIUAB DE PONTE DE LIMA - Presente um email a soHcitar a cedencia 

do Audit6rio do Centro de Interpreta~ao da Area Protegida das Lagoas para o dia 21 de 

maio. A Camara Municipal deliberou por maioria com seis votos a favor e uma abstenc;ao 

do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, autorizar a cedencia do Audit6rio do Centro de 

Interpretayiio da Area Protegida das Lagoas para o dia 21 de maio. 0 Sr. Vereador Dr. Filipe 

Viana apresentou declarayao de voto, que se anexa a presente ata, como documento nt:unero 

trcs, e se considera como tazendo parte integrante da mesma. __________ _ 

_ 4.15 - ASSOCIA<;AO DE PAlS E ENCARREGADOS DE EDUCA<;AO DA EBl 

DE FREIXO - Presente urn email a solicitar autorizayiio para os alunos frcquentarem 

as Piscinas de Freixo durante as ferias da Pascoa. A Camara Municipal deliberou por 

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

frequencia das Piscinas de Freixo, durante as ferias da Pascoa, aos alunos da EB 1 de Freixo. 

0 Sr. Vereador Dr, Filipe Viana apresentou declara9ao de voto, que se anexa a presente ata, 

como documento ntunero tr8s, e se considera como fazendo parte integrante da mesma. _ 

_ 4.16 - PROTOCOLO DE COOPERA<;AO TECNICO-FINANCEffiO ENTRE 0 

MUNICIPIO DE PONTE DE LIMA E 0 CIABmCENTRO DE INFORMA<;AO, 

MEDIA<;AO E ARBITRAGEM DE CONSUMO - Aprova~ao. A Camara Mllllicipal 

deliberou por unanimidade aprovar o protocolo. ______________ _ 

_ 4.17 - PROTOCOLO DE COOPERA<;AO PARA A REALIZA<;AO 0 EVENTO 

CANINO DENOMINADO "EXPOSI<;AO CANINA NACIONAL DO ALTO MINHO" 
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- Aprova~ao. A Camara Municipal dcliberou por maioria com seis votos a favor e uma 

absten9~0 do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, aprovar o protocolo. _______ _ _ 

_ 4.18 - PROTOCOLO DE ESTAGIO ENTRE A UNIVERSIDADE DA BEIRA 

INTERIOR, A CAMARA MUNICIPAL DE PONTE DE LIMA E 0 SR. RUT MANUEL 

DA COST A SOUTO - Aprova~Ao. A Camara Municipal dcliberou por maio ria com seis 

votos a favor e uma absten9ao do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, aprovar o 

protocolo. ___ __________________ _ _____ _ 

4.19 - FACULDADE DE LETRAS DA UNIVERSIDADE DO PORTO- Unidade 

de Apoio a Presta~Ao de Scrvi~os (UNAPS) solicita autoriza~i\o para utiliza~ao do 

log6tipo do Municipio na nova pagina da UNAPS. A Camara Municipal dcliberou por 

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

utiliza9ao do log6tipo do Municipio na nova pagina da UNAPS. 0 Sr. Vereador Dr. Filipe 

Viana apresentou declara9ao de voto, que se anexa a presente ata, como documento numero 

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

4.20 - UNIVERSIDADE FERNANDO PESSOA - Presente um email a solicitar a 

cedencia do Auditorio Municipal no dia 22 de julbo para a realiza~i\o de um Co16quio 

Internacional "A Lirica em questao - do Cancioneiro Geral de Garcia de Resende a 
atualidade. A Camara Municipal deliberou por maioria com seis votos a favor e uma 

absten9ao do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, autorizar a cedencia do Audit6rio Municipal no 

dia 22 de julho para a realizayao de urn Col6quio Internacional "A Lirica em questao - do 

Cancioneiro Geral de Garcia de Resende a atualidade. 0 Sr. Vereador Dr. Filipe Viana 

apresentou declara9ao de voto, que se anexa a presente ata, como documento numero tres, e 

se considera como fazendo parte integrante da mesma .. ______ _____ _ 

_ 4.21 - AQUJSH;AO DE SERVI<;OS DE COORDENA(:AO DO MUTE - Emissao 

de parecer favoravel a abertura de procedimento por ajuste direto pelo valor base de 

6000,00 €/ano, acrescido de IV A a taxa legal em vigor, aprova~i\o do cadcrno de 

encargos e do convite a empresa "Mola Olivarum". A Camara Municipal deliberou por 

maioria com cinco votos a favor, uma absten9ao do Sr. Vereador Eng.0 Manuel Barros e urn 

voto contra do Sr. Vercador Dr. Filipe Viana, emitir parecer favonivel a abcrtura de 

procedimento por ajuste direto pelo valor base de 6000,00 €/ano, acrescido de IV A a taxa 

legal em vigor, aprova9a0 do caderno de encargos c do convite a empresa "Mola Olivarum". 

0 Sr. Vereador Dr. Filipe Viana apresentou declara9ao de voto, que se anexa a presente ata, 

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

mesma. ________________________________________________________ _ 
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_ 4.22 - AQUISI<;AO DE SERVI<;OS DE ELABORA<;AO DO PLANO DE A('AO 

DE REGENERA<';AO URBANA DE PONTE DE LIMA (PARU) - Emissi\o de parecer 

favor1\vel a abertun de procediauento por ajuste direto pelo Valor base de 25.000,00 €, 

acrescido de IV A a taxa legal em vigor, aprova~i\o do cader·no de en cargos e do convite a 
firma " COTEFIS, Gestao de Projctos". A Camara Municipal deliberou por maio ria com 

seis votos a favor e urn voto contra do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, emitir parecer favonivel 

a abe1tura de procedimento por ajuste direto pelo valor base de 25 .000,00 €, acrescido de IVA 

a taxa legal em vigor, aprovayao do caderno de encargos e do convite a firma " COTEFIS, 

Gestffo de Projetos". 0 Sr. Vereador Dr. Filipe Viana apresentou declara9ao de voto, que se 

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

integrante da mesma .. _______________________ _ 

_ (05) ATRIBUI<';AO DE SUBSiDIOS -------------

- 5.1- ASSOCIA<;AO DESPORTIVA E CULTURAL DA SEARA - Prescnte um 

pedido de apoio nas inscri~oes do Campeonato em Portugal de Karting do piloto limiano 

Mariano Pires. A Camara Municipal deliberou por maioria com seis votos a favor e uma 

absten9ao do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, atribuir urn subsidio no montante de 824,00 euros 

(oitocentos e vinte e quatro euros), destinado a inscric;ao do piloto limiano Mariano Pires no 

Campeonato em Portugal de Karting. 0 Sr. Vereador Dr. Filipe Viana apresentou declara9ao 

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

fazendo parte integrante da mesma .. __________________ _ 

_ ESPA<;O DE INTERVEN<;AO ABERTO AO PUBLICO: Nao houve 

interven9oes. _ _________________________ _ 

_ (06) APROVA<';AO DA ATA EM MINUTA:- Nos termos dos m:m1eros 3 e 4, do artigo 

57°, da Lei no 75/2013, de 12 de Setembro, foi deliberado aprovar a ata desta reuniffo, em 

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

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

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

Camara declarou encerrada a reuniao pelas dezassete horas e vinte minutos. _____ _ 

Para constar se lavrou a presente ata que, lida e achada con forme, vai ser assinada. ___ _ 

0 Presidente, 

~$ 
A Secretaria, 

\"kc{v. ~c:. fcrn~~ V\.(t_ ~ 4k A-y 



PONTE DE IDIA 
U• partido ao •n 18.clo 

jbc:L 

PROPOSTA DE RECOMENDAtlO 

Requalifica~io do Mercado Municipal 

0 Mercado Municipal de Ponte de Lima construido em 1927 sofreu no prindpio da decada de 

2000 importantes obras de remodela~ao que permitiram o aumento do numero de bancas e a 
constru~ao de urn estacionamento para 100 viaturas autom6veis. 

Neste momento, e volvidos quase 16 anos ap6s a referida interven~iio, as instala~Bes do 

mercado denotam varios problemas de conserva~~o, que somados a reduzida funcionalidade 

de alguns espa~os ali existentes e a sua lnadequa~ao as exigencias atuais, tornam este 

lmportante equipamento muito pouco atratlvo para o desenvolvimento de atividades 

econ6micas e dinamlza~ao e fortalecimento do comercio local. 

Pelos motivos acima expostos, recomenda-se ~ CAmara Municipal que efetue diligencias no 

sentido de: 

• Proceder a requalifica~ao deste equipamento publico, com o objetivo de melhorar a 
qualidade dos espa~os de compra e venda, nomeadamente as zonas destinadas a 
preserva~ao e genuinidade dos produtos da regiao. 

• Criar condi~Bes para em conjunto com os comerciantes desenvolver uma dln:imica 

propria, atraves da realiza~ao de eventos e iniciativas que aproximem os comerciantes 

e o publico em geral. 

Po~ de Lima. 29 de fevereiro de 20 I 6 

0 Vertoador do PPD/PSD. 

(Mmlu~J ~refrs~ocha Barros) 

manuelbarrosvereadorcmpl@gmail.com 



MOVIMENTO 51 J)oc_-~-

DECLARACAO DE VOTO 

FILIPE VIANA, Vereador eleito na lista independente do MOVIMENTO 51 , vern, no exercrcio 

das suas fun<;oes, declarar o seu voto contra, no ~mbito dos pontes 

J ·" ·. J_ 9. ' 
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 respectiva 

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

qual tambem o ora Vereador se viu forc;:ado a intentar a competente acc;ao judicial para o 

efeito; 

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

autarquicos na realizac;:ao dum projecto em comum; cfr.: orc;amento participative e 

participac;:ao de ideias; 

4 - Considerando que a polrtica 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 890 anos de existencia, nos 

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

principia da representatividade e do espirito democratico das nossas raizes. 

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

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

Ponte de Lima, 29 de Fevereiro de 2016, 

~ Movimento 51, 

' :f:Q ·' /1<2 ~·~ q ~ 
(Filipa Viana) 

1 



MDV/MENTO 51 

DECLARACAO DE VOTO 

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

das suas fun<foes, declarar o seu voto de absten((ao, no ambito dos pontos 

.J.o' ~ ~ 4 · 4-k ~ \.{ -(' 4·fj 4· e,>· 4 -~' y.Ao) leu ·h-JJ 'k-1~ '4./~,:~.AS"· 
' > } ) ; , , I 1 ., J 

com os fundamentos e considerandos seguintes: ~) ~ ~ 4 · J..o ] 5 .) . 

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

decisao em causa, com violagao legal da Lei das Autarquias Locais e dos mais elementares 

direitos democraticos; 

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

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

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

efeito; 

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

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

participagao de ideias; 

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

imposigao e nao de dialogo construtivo; 

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

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

principia da representatividade e do espirito democratico das nossas raizes; 

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 mundividencia diferente de considerar o 

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

Ponte de Lima, 29 de Fevereiro de 2016, 

0 Vereador do Movimento 51, 

{Filipe Viana) 

1 



MOVIMENTO 51 j)x_ -q 
-----------------------------

DECLARACAO DE VOTO 

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

das suas funvOes, declarar o seu voto contra, no ~mbito dos pontes: 

JtA; ~ ·i} k.)o)· 4 · l-A / 4. g J.-
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 Locals e dos mais elementares 

direitos democraticos; 

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

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

qual tambem foi intentada a competente acc;:ao judicial para o efeito; 

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

autarquicos na realizac;:ao dum projecto em comum; cfr. : orgamento participative; participac;:ao 

civica, abertura a sociedade civil , servigo imparcial e permanents e participac;:ao de ideias; 

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

imposic;:ao e nao de dialogo construtivo; 

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

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

principia da representatividade e do espirito democratico das nossas raizes. 

6 - Por princlpio, entende o ora Vereador que todas as decisOes dos 6rgaos de servigo 

publico e bern comum, que importem gastos da despesa publica ou formas analogas, deverao 

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

7 - Ainda que se possa concordar com o conteudo de algumas das decis6es, entende o ora 

Vereador que a forma nao devera ser essa. 

1 



MDV/MENTO 51 

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

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

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

Ponte de Lima, 29 de Fevereiro de 2016, 

0 Vereador do Movimento 51, 

~r. M·~ 
(Filipa Viana) 

2 



Declara~ao de Voto 

Ponto 4.5 - Proposta do Movimento 51 Ponte de Lima - Altera~ao da data do 
Feriado Municipal 

A proposta apresentada pelo Movimento 51 na qual defende que o feriado municipal devera ser 

a 4 de Mar9o foi ja objeto, par mais de uma vez, de discussao por parte deste Executive, sendo 

esta posi980 revestida de alguma obstinayao, a mesma obriga-nos a despender esforvos e 

tempo que seriam certamente uteis na resoluvao de outras questoes nao menos importantes e 

que sao do clara interesse das popula9oes. 

No entanto cabe-nos voltar a enunciar os motivos pelos quais o feriado municipal tern Iugar em 

setembro e nao no dia 4 de mar9o. dia da outorga do primeiro Fora! a Ponte de Lima que muito 

honramos, sendo o Municipio, incutido da maior responsabilidade e determina98o, o primeiro a 

promover as celebra¢es desse mesmo dia. 

A rela9ao do Feriado Municipal com a celebra9ao das Feiras Novas de Ponte de Lima remonta a 

data de 1911, por ser a de "maior concorr~ncia e luzimento das festas e feiras francas 

tradicionais de Nossa Senhora das Dares". Estas Festas representam para o Concelho uma das 

formas mais fortes e expressivas das artes, da cultura e das atividades econ6micas. 

0 gozo das Feiras Novas e alga presente na mente dos Limianos desde longa data e onde a 

juventude tem ganho preponderante importancia, sendo uma referencia da festa nao apenas na 

regiao mas em todo o Pais. No interesse de uma participa9ao mais ativa par parte da popula9ao 

estipulou-se, desde longa data e tal como referido, um dia anual de feriado que promovesse as 

festas tradicionais e caracteristicas do concelho. 

Foi com esse mesmo espirito que se tomou a decisao, em 2009, de se celebrar as Feiras Novas 

no 2.0 domingo de setembro, passando o Feriado Municipal para a ter9a-feira seguinte. Seria, 

assim, evitado que as mesmas colidissem como inicio do ana letivo, sendo do maior agrado dos 

jovens e das suas famllias que as mesmas se realizassem ainda em perlodo de ferias, 

aproveitando-se as condi96es climatericas mais convidativas dessa altura do ana, sem deixar de 

marcar, mesmo assim, o fecho das grandes Festas e Romarias do Alto Minho. 

Real9a-se, ainda, a reconhecida tradi9ao de descanso a que a popula9ao limiana se habituou 

depois da exuberancia como sao vividas as Feiras Novas, desde a perspetiva de quem participa 

ate a azafama dos nossos empresarios das areas da hotelaria, restaura9ao e comercio. Garante

se, desta forma, uma maior aflu~ncia de visitantes, tirando-se urn importante proveito econ6mico 

da romaria, que ocupa o fim de semana da primeira quinzena de setembro, e do feriado 

municipal, o qual os cidadaos de Ponte de Lima podem desfrutar. 

A Camara Municipal efetuou, em 2009, uma consulta as entidades mais diretamente envolvidas 

nesta materia nomeadamente a Associa9ao empresarial, a lgreja Cat61ica e aos Partidos com 



representa9ao apenas na Assembleia Municipal, tendo tornado uma decisao ap6s terem sido 

colhidos os pareceres das entidades consultadas. Estes pareceres foram no sentido da total 

concord~ncia com a proposta entao apresentada pela Camara Municipal, tendo-se declinado a 

proposta, entao apresentada por um dos partidos da oposi9ao, de altera9ao para o dia 4 de 

marvo. 

Assim, entendemos que a proposta agora apresentada pelo Movimento 51 nada traz de novo, 

nao indo mesmo de encontro aquila que sao os interesses da popula9ao, das empresas e das 

entidades locais. 

Perante o exposto o Presidente da C~mara Municipal e Vereadores eleitos pelo CDS-PP votam 

contra a Proposta apresentada pelo Movimento 51 . 

Ponte de Lima, 29 de fevereiro de 2016 

0 Presidents da C~mara Municipal e Vereadores 

2/2 



fO~DELnfA 
U• partido ao tnlacla 

DECLARAClO DE VOTO 

Na qualidade de vereador eleito do PPD/PSD abstenho-me da vota~~o da proposta de 

altera~ao do feriado municipal para o dia 4 de Mar~o por considerar que se trata de uma questao 

fraturante que divide a popula~ao limiana e dlversas entidades locais, havendo varlas correntes de 

opiniao e diferentes datas propostas, nomeadamente: 4 de Mar~o, data de outorga do foral a Ponte 

de Lima, segunda felra de Feiras Novas, dia de solenidades religiosas e ter~a-felra, seguinte ~s Feiras 

Novas. 

Perante esta situa~~o e porque nao devemos estar permanentemente a colocar em causa a 

data do ferlado municipal, como tern acontecido ao Iongo dos anos, entendo que uma boa solu~ao 

para tornar a data do feriado municipal indiscutfvel e respeitada passara por uma ausculta~ao das 

for~as vivas da sociedade limlana. 

Ponte de Lima, 29 de Feverelro de 2016 

0 Vereador do PPD/PSD, 

(Manuel P~ocha Barros) 

manuelbarrosvereadorcmpl@gmail.com 


	Reunião de 29 de fevereiro de 2016
	Presenças
	Período de Antes da Ordem do Dia
	Ordem do Dia
	01. Aprovação da Ata da Reunião Anterior
	02. Obras Particulares
	03. Juntas de Freguesia
	04. Assuntos Diversos
	05. Atribuição de Subsídios
	06. Aprovação da Ata em Minuta

	Encerramento
	Declarações de Voto

