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Reuniao de 6 de junho de 2016 

REUNIAO DA CAMARA MUNICIPAL 
DE 

PONTE DE LIMA 

Data da reuniiio: 06 dejunho de 2016 
Local da Reuniiio: Edificio dos Pafos do Concelho 

PRES EN (:AS : 

Presidente: 
Eng. Victor Manuel Alves Mendes 

Vereadores: 
Sr. Gaspar Correia Martins 
Dra Ana Maria Martins Machado 
Dra Clara Alexandra Magalhaes da Rocha 
Engo Vasco Nuno Magalhaes Velho de Almeida Ferraz 
Dr. Filipe Agostinho Cruz Viana 
Dr. Paulo Jorge da Cunha Barreiro de Sousa 
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FALTAS: 0 Sr. Vereador Engo Manuel Pereira da Rocha Barros nao esteve 
presente na reuniao da Camara, por motivos pessoais, pelo que a sua falta foi 
considerada justificada, sendo substituido pela Sr.a Dr.a Clara Alexandra 
Magalhaes da Rocha 

Inicio da Reuniiio: Quinze horas 

Encerramento: Dezassete horas e quarenta minutos 

Secretario: Cltefe de Divisiio Municipal: Dr. a Maria Sofia Fernandes Velho de 
Castro Araujo 

Prestou Colaborafiio Tecnica: Ma Guilhermina Franco 

Resumo Diario de Tesouraria: 
Saldo ..................... 15.664.111.59 euros 

OBS: 
A Ata foi aprovada por minuta 
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PERIODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA: -------------------------------
-- 0 Sr. Presidente no uso da palavra deixou nota dos resultados obtidos por Fernando 

Pimenta com a conquista de duas medalhas na III Ta9a do Mundo, tendo sido uma das 

grandes figuras em destaque na sele9ao nacional de canoagem. ______________________ _ 

__ Ainda no uso da palavra, agradeceu a Associa9ao dos Amigos da V aca das Cordas por 

mais uma vez terem contribuido para que a tradi9ao secular da vaca das cordas se realizasse. 

Deixou ainda uma palavra de agradecimento e reconhecimento a todos os que contribuiram de 

forma gratuita para a realiza9ao dos tapetes do Corpo de Deus, aos Escuteiros de Arcozelo, da 

Ribeira e de Anais, as Guias de Portugal, nas Ruas Joao Rodrigues de Morais, General Norton 

de matos, de Souto, do Postigo, Cardeal Saraiva, Beato Francisco Pacheco, da Abadia, do 

Rosario e Largo de S. Joao. A Policia de Seguran9a Publica nao registou nada significativo 

nem pouco significativo. Todos os vereadores se associaram aos votos propostos pelo Sr. 

Presidente. ----------------------------------------------------------------

_Intervenriio dos Vereadores : --------------------------------------------

_ Usou da palavra, em primeiro lugar o Sr. Vice-Presidente dando as boas vindas a Sr.a 

Vereadora Dr.3 Clara Rocha, disponibilizando os seus conhecimentos para esta nova 

experiencia que come9a. ----------------------------------------------------

--De seguida usou da palavra a Sr.a Vereadora Dr.a Ana Machado desejando igualmente 

as boas vindas a Sr.a Vereadora Dr.a Clara Rocha. Ainda no uso da palavra referiu que o dia 

Mundial da Crian9a ficou marcado pela brincadeira, com atividades e muita anima9ao. 0 

Museu do Brinquedo Portugues promoveu uma iniciativa com os Jardins de Infancia, 

integrada no projeto "Ha ... Arte no Jardim". As crian9as brindaram-nos com a constru9ao de 

dois comboios, que ficarao em exposi9ao no jardim do museu, para anunciar a proxima 

exposi9ao temporaria intitulada "Apita o Comboio". _ ____________________________ __ 

--A Sr.3 Vereadora Dr.3 Clara Rocha no uso da palavra agradeceu OS votos de boas vindas, 

considerando que todas as experiencias sao sempre boas. Referiu que este ano se notou uma 

melhoria significativa na prote9ao dos tapetes do Corpo de Deus e da sua elabora9ao, apesar 

de ser uma noite de vaca das cordas. - ------------------------------------------
- - 0 Sr. Vereador Eng. 0 Vasco FeiTaz no uso da palavra referiu que os tapetes do Corpo de 

Deus e uma iniciativa popular que se tern vindo a perder no tempo, no entanto referenciou que 

se estao a refor9ar as medidas e os apoios para que esta tradi9ao se mantenha. ______ _ 

_ _ De seguida usou da palavra o Sr. Vereador Dr. Filipe Viana para parabenizar todos os 

exitos . desportivos e educativos, realidades 6timas para Ponte de Lima; Fernando Pimenta, 



Reuniao de 6 de junho de 2016 4 

Joao Paulo no desporto adaptado, Joao Batista; portagem na A28 nao obrigada, Resolu9ao da 

Assembleia da Republica n.0 99/2016, recomenda ao Govemo que reduza o valor das 

portagens nas autoestradas do interior e nas vias rodoviarias sem altemativas adequadas; 

agricultura, mercado em mas condi9oes, restauro e requalificayao para quando; refor9o dos 

mecanismos de salvaguarda da suinicultura, mercado e leite; alta tensao e ET AR'S, comissoes 

de trabalho Ad Hoc; furo de agua em S. Crist6vao, Freixo, ha meses; toponimia; Dia Mundial 

da Crian9a tern havido algumas evolu96es em registar os dias intemacionais, no entanto 

considera que continua a ficar aquem; 4 de junho, Dia Mundial das Crian9as Vitimas de 

Agressao; 5 de junho, Dia Mundial do Ambiente; Dia Mundial do Cigano; Dia 10 de Junho, 

realidade que nao deveria passar despercebida; antiga escola primaria de Ponte de Lima nao 

esta bern, nao esta limpa, nao esta em condi9oes, e urn ex libris de Ponte de Lima; quando e 

que concluem as obras na escola secundaria; descargas no Rio Lima; Rio Lima proximo das 

pessoas; carta europeia da agua. -----------------------

- Por ultimo usou da palavra o Sr. Vereador Dr. Paulo Sousa que se associou a todos os 

votos de boas vindas dados a Sr.a Vereador Dr.a Clara Rocha e a todos os outros votos 

propostos. ________________ ______________ __ 

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

necessaries. --------------------------------
_ORDEM DO DIA: Presente a ordem de trabalhos, foram tomadas as seguintes resolu96es 

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

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

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

ntimeros 3 e 4 do citado artigo, deliberou aprovar a ata da reuniao realizada em 23 de maio de 

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

delibera9ao foi tomada por maioria com cinco votos a favor, uma absten9ao da Sr.a V ereadora 

Dr. a Clara Rocha e urn voto contra do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana .. ________ _ 

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

_ 2.1 - PROCESSO DE LOTEAMENTO No 20/94 - PEDIDO-DE AL TERA<;AO AO 

AL V ARA DE LOTEAMENTO No 82/97 - LOTE N° 5 - Corredoura - Caminho Dr. 

Alcino Cardoso - Freguesia da Facha- Requerente: Carlos Alberto da Costa Sam Joao e 

Paulina Arminda Gon~alves Baptista Sam Joao - Aprova~ao. A Camara Municipal 

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

aprovar a altera9ao. 0 Sr. Vereador Dr. Filipe Viana apresentou declara9ao de voto, que se 
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anexa a presente ata, como docurnento nillnero urn, e se considera como fazendo parte 

integrante da mesma. __________________________ _ 

_ 2.2 - PROCESSO DE LOTEAMENTO No 28/95 - PEDIDO DE ALTERA<;AO AO 

ALVARA DE LOTEAMENTO No 65/96 - LOTE No 45 - Rua de Pias, no 114 -

Freguesia da Feitosa - Requerente: Higino Cristiano Fernandes de Araujo e Felismina 

Carlota Seixas da Rocha Barros - Aprovac;ao. A Camara Municipal deliberou por 

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

altera9ao. 0 Sr. Vereador Dr. Filipe Viana apresentou declara9ao de voto, que se anexa a 
presente ata, como docurnento nillnero urn, e se considera como fazendo parte integrante da 

mesma. _______________________________ _ 

_ (03) OBRAS PUBLICAS ------------------

3.1- EMPREITADA DE "ABASTECIMENTO DE AGUA AO CONCELHO 

FREGUESIA DE REFOIOS DO LIMA - V ACARI<;A" - Aprovac;ao de projeto -

Emissao de parecer favonivel a abertura de concurso publico, aprovac;ao programa de 

concurso, caderno de encargos, juri do procedimento e prazo de execuc;ao. A Camara 

Municipal deliberou por maio ria com seis votos a favor e urn voto contra do Sr. V ereador 

Dr. Filipe Viana, aprovar o projeto, emitir parecer favonivel a abertura de concurso publico, 

aprova9ao do programa de concurso, caderno de encargos e fixar o prazo de execu9ao em 180 

dias. Mais deliberou por maioria com seis votos a favor e urn voto contra do Sr. Vereador 

Dr. Filipe Viana, designar o jUri do procedimento sendo constituido pelo Sr. Vice-Presidente 

Gaspar Correia Martins, pela Chefe da DAF, Dr.a Maria Sofia Fernandes Velho de Castro 

Araujo e pelo Tecnico Superior, Eng.° Carlos Alberto Azevedo Lima. 0 Sr. Vereador Dr. 

Filipe Viana apresentou declara9ao de voto, que se anexa a presente ata, como docurnento 

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

3.2 - EMPREITADA DE "ABASTECIMENTO DE AGUA AO CONCELHO 

FREGUESIA DE MOREIRA DO LIMA- ZONA ALTA"- Aprovac;ao de projeto -

Emissao de parecer favonivel a abertura de concurso publico, aprovac;ao programa de 

concurso, caderno de encargos, juri do procedimento e prazo de execuc;ao. A Camara 

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

Dr. Filipe Viana, aprovar o projeto, emitir parecer favonivel a abertura de concurso publico, 

aprova9ao do programa de concurso, caderno de encargos e fixar o prazo de execu9ao em 180 

dias. Mais deliberou por maioria com seis votos a favor e urn voto contra do Sr. Vereador 

Dr. Filipe Viana, designar o juri do procedimento sendo constituido pelo Sr. Vice-Presidente 

Gaspar Correia Martins, pela Chefe da DAF, Dr.a Maria Sofia Fernandes Velho de Castro 
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Araujo e pelo Tecnico Superior, Eng.° Carlos Alberto Azevedo Lima. 0 Sr. Vereador Dr. 

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

nlimero urn, e se considera como fazendo parte integrante da mesma. _ _______ _ 

3.3- EMPREITADA DE "ALARGAMENTO DA ATUAL REDE DE ESGOTOS

ET AR DE FREIXO" - Aprova~ao de projeto - Emissao de parecer favoravel a abertura 

de concurso publico, aprova~ao programa de concurso, caderno de encargos, juri do 

procedimento e prazo de execu~ao. A Camara Municipal deliberou por maioria com seis 

votos a favor e urn voto contra do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, aprovar o projeto, emitir 

parecer favonivel a abertura de concurso publico, aprovavao do programa de concurso, 

caderno de encargos e fixar o prazo de execuvao em 9 meses. Mais deliberou por maioria 

com seis votos a favor e urn voto contra do Sr. V ereador Dr. Filipe Viana, designar o jliri do 

procedimento sendo constituido pelo Sr. Vice-Presidente Gaspar Correia Martins, pela Chefe 

da DAF, Dr.a Maria Sofia Fernandes Velho de Castro Araujo e pelo Tecnico Superior, Eng.0 

Carlos Alberto Azevedo Lima. 0 Sr. Vereador Dr. Filipe Viana apresentou declaravao de 

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

parte integrante da mesma. ___ ______________ _______ _ 

3.4 - EMPREITADA DE "ALARGAMENTO DA ATUAL REDE DE ESGOTOS

SANEAMENTO DE EFLUENTES DO POLO DA QUEIJADA/ANAIS E FORNELOS -

ETAR" - Aprova~ao de projeto - Emissao de parecer favoravel a abertura de concurso 

publico, aprova~ao programa de concurso, caderno de encargos, juri do procedimento e 

prazo de execu~ao. A Camara Municipal deliberou por maioria com seis votos a favor e urn 

voto contra do Sr. V ereador Dr. Filipe Viana, aprovar o projeto, emitir parecer favonivel a 
abertura de concurso publico, aprovavao do programa de concurso, caderno de encargos e 

fixar o prazo de execuvao em 9 meses. Mais deliberou por maioria com seis votos a favor e 

urn voto contra do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, designar o jliri do procedimento sendo 

constituido pelo Sr. Vice-Presidente Gaspar Correia Martins, pela Chefe da DAF, Dr.a Maria 

Sofia Fernandes Velho de Castro Araujo e pelo Tecnico Superior, Eng.° Carlos Alberto 

Azevedo Lima. 0 Sr. Vereador Dr. Filipe Via..'la apresentou declaravao de voto, que se anexa 

a presente ata, como docurnento numero urn, e se considera como fazendo parte integrante da 

mesma. _ _____________ _________________ _ 

_ 3.5- EMPREITADA DE "ALARGAMENTO DA ATUAL REDE DE ESGOTOS

REDE DE SANEAMENTO DE EFLUENTES DO POLO DA QUEIJADA/ANAIS E 

FORNELOS" - Aprova~ao de projeto - Emissao de parecer favoravel a abertura de 

concurso publico, aprova~ao programa de concurso, caderno de encargos, juri do 
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procedimento e prazo de execu~ao. A Camara Municipal deliberou por maioria com seis 

votos a favor e urn voto contra do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, aprovar o projeto, emitir 

parecer favonivel a abertura de concurso publico, aprova<;ao do programa de concurso, 

caderno de encargos e fixar o prazo de execu<;ao em 9 meses. Mais deliberou por maioria 

com seis votos a favor e urn voto contra do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, designar o jliri do 

procedimento sendo constituido pelo Sr. Vice-Presidente Gaspar Correia Martins, pela Chefe 

da DAF, Dr.a Maria Sofia Fernandes Velho de Castro Araujo e pelo Tecnico Superior, Eng.0 

Carlos Alberto Azevedo Lima. 0 Sr. Vereador Dr. Filipe Viana apresentou declara<;ao de 

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

parte integrante da mesma. _________________________ _ 

3.6- EMPREITADA DE "ALARGAMENTO DA ATUAL REDE DE ESGOTOS

SANEAMENTO DE SANTA CRUZ DO LIMA- 2a FASE"- Aprova~ao de projeto

Emissao de parecer favonivel a abertura de concurso publico, aprova~ao programa de 

concurso, caderno de encargos, juri do procedimento e prazo de execu~ao. A Camara 

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

Dr. Filipe Viana, aprovar o projeto, emitir parecer favonivel a abertura de concurso publico, 

aprova<;ao do programa de concurso, caderno de encargos e fixar o prazo de execu<;ao em 7 

meses. Mais deliberou por maio ria com seis votos a favor e urn voto contra do Sr. V ereador 

Dr. Filipe Viana, designar o juri do procedimento sendo constituido pelo Sr. Vice-Presidente 

Gaspar Correia Martins, pela Chefe da DAF, Dr.a Maria Sofia Fernandes Velho de Castro 

Araujo e pelo Tecnico Superior, Eng.° Carlos Alberto Azevedo Lima. 0 Sr. Vereador Dr. 

Filipe Viana apresentou declara<;ao de voto, que se anexa a presente ata, como documento 

nlimero urn, e se considera como fazendo parte integrante da mesma. _________ _ 

_ 3.7- EMPREITADA DE "REQUALIFICA(:AO DA RUA DO ARRABALDE DES. 

JOAO DE FORA- Aprova~ao de projeto- Emissao de parecer favorave! a abertura de 

concurso publico, aprova~ao programa de concurso, caderno de encargos, juri do 

procedimento e prazo de execu~ao. A Camara Municipal deliberou por maioria com seis 

votos a favor e urn voto contra do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, aprovar o projeto, emitir 

parecer favonivel a abertura de concurso publico, aprova<;ao do programa de concurso, 

caderno de encargos e fixar o prazo de execw;ao em 180 dias. Mais deliberou por maioria 

com seis votos a favor e urn voto contra do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, designar o jliri do 

procedimento sendo constituido pelo Sr. Vice-Presidente Gaspar Correia Martins, pela Chefe 

da DAF, Dr.a Maria Sofia Fernandes Velho de Castro Araujo e pelo Chefe da DEP, Eng.0 

Rogerio Lopes Margalho Oliveira Pereira. 0 Sr. Vereador Dr. Filipe Viana apresentou 
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declarayao de voto, que se anexa a presente ata, como documento numero urn, e se considera 

como fazendo parte integrante da mesma. __________________ _ 

_ 3.8 - EMPREITADA DE "REQUALIFICA(:AO DA RUA DO SANTUARIO DO 

SR. DO SOCORRO - LABRUJA" - Aprova~ao de projeto - Ernissao de parecer 

favoravel a abertura de concurso publico, aprova~ao prograrna de concurso, caderno de 

encargos, juri do procedirnento e prazo de execu~ao. A Camara Municipal deliberou por 

rnaioria com seis votos a favor e urn voto contra do Sr. V ereador Dr. Filipe Viana, aprovar o 

projeto, emitir parecer favonivel a abertura de concurso publico, aprovayao do programa de 

concurso, caderno de encargos e fixar o prazo de execuyao em 150 dias. Mais deliberou por 

rnaioria com seis votos a favor e urn voto contra do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, designar o 

juri do procedimento sendo constituido pelo Sr. Vice-Presidente Gaspar Correia Martins, pela 

Chefe da DAF, Dr.a Maria Sofia Fernandes Velho de Castro Araujo e pelo Chefe da DEP, 

Eng.0 Rogerio Lopes Margalho Oliveira Pereira. 0 Sr. Vereador Dr. Filipe Viana apresentou 

declarayao de voto, que se anexa a presente ata, como documento ntimero urn, e se considera 

como fazendo parte integrante da mesma. ___________________ _ 

_ (04) JUNTAS DE FREGUESIA ________________ _ 

4.1 - FREGUESIA DE ARCA E PONTE DE LIMA - Presente urn processo de 

fixa~ao toponirnica. Aditarnento. Aprecia~ao e aprova~ao. A Camara Municipal deliberou 

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

aprovar o aditamento ao processo de fixayao toponimica. 0 Sr. Vereador Dr. Filipe Viana 

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

se considera como fazendo parte integrante da mesma. ______________ _ 

_ 4.2 - FREGUESIA DA CORRELHA - Presente urn processo de fixa~ao toponirnica. 

Aditarnento. Aprecia~ao e aprova~ao. A Camara Municipal deliberou por rnaioria com 

seis votos a favor e uma abstenyao do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, aprovar o aditamento ao 

processo de fixayao toponimica. 0 Sr. Vereador Dr. Filipe Viana apresentou declarayao de 

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

parte integrante da mesma. ________________________ _ 

_ 4.3 - FREGUESIA DE REFOIOS DO LIMA - Presente urn processo de fixa~ao 

toponirnica. Aditarnento. Aprecia~ao e aprova~ao. A Camara Municipal deliberou por 

rnaioria com seis votos a favor e uma abstenyao do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, aprovar o 

aditamento ao processo de fixayao toponimica. 0 Sr. Vereador Dr. Filipe Viana apresentou 

declarayao de voto, que se anexa a presente ata, como documento ntimero dois, e se considera 

como fazendo parte integrante da mesma. --------------------
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_4.4 - FREGUESIA DE NA VIO E VITORINO DOS PIAES - Presente urn processo 

de fixac;ao toponirnica. Aditarnento. Apreciac;ao e aprovac;ao. A Camara Municipal 

deliberou por rnaioria com seis votos a favor e uma absten9ao do Sr. Vereador Dr. Filipe 

Viana, aprovar o aditamento ao processo de fixa9ao toponimica. 0 Sr. Vereador Dr. Filipe 

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

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

4.5 - FREGUESIA DE BARRIO E CEPOES - Presente urn oficio a solicitar a 

cedencia de urn palco para os dias 04, 05, 24, 25 e 26 de junho. A Camara Milllicipal 

deliberou por rnaioria com seis votos a favor e uma absten9ao do Sr. Vereador Dr. Filipe 

Viana, autorizar a cedencia do palco para os dias 24, 25 e 26 de junho, para a Festa de S. 

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

n1esma. ______________ ___ _ ______________ ___ 

4.6 - FREGUESIA DA SEARA - Presente urn oficio a solicitar a cedencia de urn 

palco para os dias 01, 02 e 03 de julho. A Camara Municipal deliberou por rnaioria com 

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

palco para os dias 01, 02 e 03 de julho, para a Festa deS. Pedro da Seara. 0 Sr. Vereador Dr. 

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

nfunero dois, e se considera como fazendo parte integrante da mesma. ________ ___ 

_ 4.7- FREGUESIA DE FORNELOS E QUEIJADA- Presente urn oficio a solicitar a 

cedencia de urn palco para os dias 15, 16 e 17 de julho. A Camara Municipal deliberou 

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

autorizar a cedencia do palco para os dias 15, 16 e 17 de julho, para as Festas em Honra de 

Santa Maria Madalena e S. Crist6vao. 0 Sr. Vereador Dr. Filipe Viana apresentou declaravao 

de voto, que se a11exa a presente ata, como documento ml. ... rnero dois, e se considera como 

fazendo parte integrante da mesma. _______ _______________ _ 

4.8 - FREGUESIA DE REBORDOES SOUTO - Presente urn oficio a solicitar a 

atribuic;ao de urna cornparticipac;ao financeira destinada a aquisic;ao de urn trator. A 

Camara Municipal deliberou por rnaioria com seis votos a favor e uma abstenvao do Sr. 

Vereador Dr. Filipe Viana, atribuir uma comparticipayao financeira de 70% ate ao montante 

maximo de 19.250,00 euros (dezanove mil duzentos e cinquenta euros), destinada a aquisivao 

de urn trator, mediante apresentavao de comprovativo da despesa. 0 Sr. Vereador Dr. Filipe 

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

dois, e se considera como fazendo parte integrante da mesma. ___________ _ 
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_(05) ASSUNTOS DIVERSOS ________________ _ 

5.1 - FIXA<;AO DO PRE<;O DE VENDA EM 5,00 EUROS DO LIVRO 

INTITULADO "PONTE DE LIMA 12.° FESTIVAL INTERNACIONAL DE 

JARDINS/12TH INTERNATIONAL GARDEN FESTIVAL 2016 - Ratifica~ao do 

despacho proferido pelo Sr. Presidente da Camara de 25 de maio de 2016. A Camara 

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

Dr. Filipe Viana, ratificar o despacho proferido pelo Sr. Presidente da Camara a 25 de maio, 

nos termos e para os efeitos do disposto no n°3 do artigo 35° do Anexo I da Lei n.0 75/13 de 

12 de setembro, de fixac;ao do prec;o de venda em 5,00 euros (cinco euros), do livro intitulado 

"PONTE DE LIMA 12.° FESTIVAL INTERNACIONAL DE JARDINS/12TH 

INTE!t.~ATIONAL GARDEN FESTIVAL 2016". 0 Sr. Vereador Dr. Filipe Viana 

apresentou declarac;ao de voto, que se anexa a presente ata, como documento nfunero dois, e 

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

5.2 - CONVENIO MARCO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL EL 

AYUNTAMENTO DE PONTE DE LIMA-PORTUGAL Y EL INSTITUTO DE 

BIODIVERSIDAD TROPICAL - Aprova~ao. A Camara Municipal deliberou por 

maioria com seis votos a favor e uma abstenc;ao do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, aprovar o 

protocolo. _____________________________ _ 

5.3 - CASA DE CARIDADE NOSSA SENHORA DA CONCEI<;AO -EQUIP A DO 

RSI- Presente urn oficio a solicitar autoriza~ao para frequentar a Piscina Natura entre 

os dias 27 de junho a 01 de julho. A Camara Municipal deliberou por maioria com seis 

votos a favor e uma abstenc;ao do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, autorizar a utilizac;ao da 

Piscina Natura entre os dias 27 de junho e 01 de julho durante todo o dia, a titulo gratuito, no 

maximo de cinco dias uteis consecutivos e mediante apresentac;ao de seguro. 0 Sr. Vereador 

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

nfunero dois, e se considera como fazendo parte integrante da mesma. ____ _ 

_ 5.4 - CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE SANTA MARIA DOS ANJOS -

Presente urn email a solicitar autoriza~ao para frequentar a Piscina Natura entre os dias 

20 a 30 de junho e Museu do Brinquedo no dia 15 de junho. A Camara Municipal 

deliberou por maio ria com seis votos a favor e uma abstenc;ao do Sr. V ereador Dr. Filipe 

Viana, autorizar a utilizac;ao da Piscina Natura entre os dias 20 e 30 de junho durante todo o 

dia, a titulo gratuito, no maximo de cinco dias uteis consecutivos e mediante apresentac;ao de 

seguro. Mais deliberou por maioria com seis votos a favor e uma abstenc;ao do Sr. Vereador 

Dr. Filipe Viana, autorizar a visita a titulo gratuito no dia 15 de junho ao Museu do 
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Brinquedo. 0 Sr. Vereador Dr. Filipe Viana apresentou declara<;ao de voto, que se anexa a 

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

mesma. ______________________________________________________________ __ 

_ 5.5- IRIS INCLUSIVA- Presente urn email a solicitar autoriza.;ao para uma visita 

a Quinta de Pentieiros entre OS dias 27 de junho a 01 de julho. A Camara Municipal 

deliberou por maioria com seis votos a favor e uma absten<;ao do Sr. Vereador Dr. Filipe 

Viana, autorizar a visita a Quinta de Pentieiros entre os dias 27 de junho e 01 de julho, a titulo 

gratuito e de acordo com a disponibilidade dos serviyos. 0 Sr. Vereador Dr. Filipe Viana 

apresentou declara<;ao de voto, que se anexa a presente ata, como documento numero dois, e 

se considera como fazendo parte integrante da mesma. ____________________________ _ 

5.6- SANTA CASADA MISERICORDIA DE PONTE DE LIMA- Presente urn 

oficio a solicitar autoriza.;ao para frequentar a Piscina Natura, Visita ao Festival de 

Jardins e Museu do Brinquedo e atividades na Quinta de Pentieiros e Centro de 

Interpreta.;ao das Lagoas, nos meses de junho e julho. A Camara Municipal deliberou por 

maioria com seis votos a favor e uma absten<;ao do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, autorizar a 

utiliza<;ao da Piscina Natura durante o mes de junho todo o dia, na 1 a e 2a semana de julho ate 

as 14:00 horas, a titulo gratuito, no maximo de cinco dias uteis consecutivos e mediante 

apresenta<;ao de seguro. Mais deliberou por maioria com seis votos a favor e uma absten<;ao 

do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, autorizar a visita ao Festival de Jardins no dia 29 de junho, 

ao Museu do Brinquedo no dia 07 de julho e ao Centro de Interpreta<;ao das Lagoas no dia 06 

de julho. 0 Sr. Vereador Dr. Filipe Viana apresentou declara<;ao de voto, que se anexa a 

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

mesma. ______________________________________________________________ __ 

5.7- RANCHO FOLCLORICO DE SANTA MARINHA DE ANAIS- Presente urn 

oficio a solicitar a cedencia de urn palco para o dia 23 de julho. A Camara Municipal 

deliberou por maioria com seis votos a favor e uma absten<;ao do Sr. Vereador Dr. Filipe 

Viana, autorizar a cedencia do palco para o dia 23 de julho, para a comemora<;ao do dia de 

Santa Marinha. 0 Sr. Vereador Dr. Filipe Viana apresentou declara<;ao de voto, que se anexa 

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

rr1esma. ______________________________________________________________ __ 

5.8 - CONFRARIA DO SENHOR DO SOCORRO - Presente urn oficio a solicitar a 

cedencia de urn palco para os dias 01 e 02 de julho. A Camara Municipal deliberou por 

maioria com seis votos a favor e uma absten<;ao do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, autorizar a 

cedencia do palco para os dias 01 e 02 de julho para as Festividades do Senhor do Socorro. 0 
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Sr. Vereador Dr. Filipe Viana apresentou declara<;iio de voto, que se anexa a presente ata, 

como documento nlimero dais, e se considera como fazendo parte integrante da mesma. __ 

_ 5.9 - COMISSAO DE FESTAS SENHOR DA CANA VERDE, ST0 ANTONIO E 

SRA. DE FATIMA- Presente urn oficio a solicitar a cedencia de urn palco para os dias 

08, 09 e 10 de julho. A Camara Municipal deliberou por maioria com seis votos a favor e 

uma absten<;iio do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, autorizar a cedencia do palco para os dias 

08, 09 e 10 de julho para as Festividades do Sr. da Cana Verde, Sto Antonio e Sr.a de Fatima. 

0 Sr. Vereador Dr. Filipe Viana apresentou declara<;iio de voto, que se anexa a presente ata, 

como documento nlimero dais, e se considera como fazendo parte integrante da 

mesma. ___________________________ ____ _ 

5.10 - APIMIL - ASSOCIA<;AO APiCOLA DE ENTRE-MINHO E LIMA 

Presente urn oficio a solicitar a cedencia do Auditorio Rio Lima para o dia 25 de junho. 

A Camara Municipal deliberou por maioria com seis votos a favor e uma absten<;ao do Sr. 

Vereador Dr. Filipe Viana, autorizar a cedencia do Audit6rio Rio Lima para o dia 25 de junho 

para a realiza<;iio das "III Jornadas Apicolas de Ponte de Lima". 0 Sr. Vereador Dr. Filipe 

Viana apresentou declara<;iio de voto, que se anexa a presente ata, como documento nlimero 

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

5.11- PROPOSTA DO SR. VEREADOR DR. PAULO SOUSA- "ATRIBUI<;AO 

DE SUBSiDIOS PARA 0 ANO LETIVO 2016/2017" - Aprova~ao. A Camara Municipal 

deliberou por maioria com seis votos a favor e uma absten<;iio do Sr. Vereador Dr. Filipe 

Viana, aprovar os subsidios propostos para o ana letivo 2016/2017. _________ _ 

_ 5.12 - TERRA REABILIT AR - Presente uma informa~ao do Gabinete Terra 

respeitante a candidatura apresentada pelo Sr. Augusto Rocha e pela Sr.a Luzia Delfina 

Antunes Rocha, relativa ao edificio localizado na Rua Agostinho Jose Taveira n° 44 -

Ponte de Lima - Aprova~ao. A Camara Municipal deliberou por maioria com seis votos a 

favor e uma absten<;iio do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, aprovar a candidatura. 0 Sr. 

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

documento nlimero dais, e se considera como fazendo parte integrante da mesma. -----
_ 5.13 - TERRA INCUBADORA DE EMPRESAS - Presente uma informa~ao do 

Gabinete Terra respeitante a aprecia~ao e aprova~ao da candidatura apresentada pelo 

promotor "SkyExperts" - Aprova~ao. A Camara Municipal deliberou por maioria com 

seis votos a favor e uma absten<;iio do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, aprovar a candidatura. 0 

Sr. Vereador Dr. Filipe Viana apresentou declara<;iio de voto, que se anexa a presente ata, 
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como docurnento nfunero dois, e se considera como fazendo parte integrante da 

mesma. ________ _______________________ _ 

5.14 ABERTURA DO PROCEDIMENTO DE ALTERA<;AO DO PDM NOS 

TERMOS DO ARTIGO 118° DO ASSUNTO RJIGT (DEC. Lei no 80/2015, de 14 de 

maio) - Fevereiro 2016. A Camara Municipal deliberou por maio ria com seis votos a favor 

e urn voto contra do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, autorizar o inicio do procedimento de 

alteras;ao do Plano Diretor Municipal de Ponte de Lima de acordo como art.0 118° do RJIGT, 

seguindo os procedimentos legais estabelecidos, nomeadamente o disposto no art.0 119°. Mais 

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

Viana, fixar em 15 dias uteis a participac;:ao publica, de acordo como disposto no n.0 2 do art.0 

88° do RJIGT, e em tres meses o prazo para a elaborac;:ao da alterac;:ao. A Sr.a Vereadora Dr.a 

Clara Rocha apresentou declarac;:ao de voto, que se anexa a presente ata, como docurnento 

nlli11ero tres, e se considera como fazendo parte integrante da mesma. ________ _ 

5.15 - SUSPENSAO PARCIAL DO PDM EM VIGORE ESTABELECIMENTO DE 

MEDIDAS PREVENTIV AS NA AREA DE AMPLIA<;AO DA PEDREIRA DE 

GRANITO No 4441, DENOMINADA "SERDEDELO". A Camara Municipal deliberou 

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

autorizar a suspensao parcial do Plano Diretor Municipal de Ponte de Lima e o consequente 

estabelecimento de medidas preventivas, para o projeto de regularizac;:ao da pedreira de 

granito n° 4441 , denominada "Serdedelo". Mais deliberou por maioria com seis votos a 

favor e urn voto contra do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, submeter a apreciac;:ao e aprovac;:ao 

da Assembleia Municipal. A Sr.a Vereadora Dr.a Clara Rocha apresentou declarac;:ao de voto, 

que se anexa a presente ata, como docurnento nfunero quatro, e se considera como fazendo 

parte integrante da mesma. __________________ ____ __ _ 

_ 5.16 - AAPEL - ASSOCIA<;AO DE AMIGOS DA PESSOA ESPECIAL LIMIANA 

- Presente urn email a solicitar autoriza~ao para uma visita no dia 17 de junho ao 

Festival Internacional de Jardins. A Camara Municipal deliberou por maioria com seis 

votos a favor e uma abstenc;:ao do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, autorizar a visita ao Festival 

de Jardins no dia 17 de junho, a titulo gratuito. 0 Sr. Vereador Dr. Filipe Viana apresentou 

declarac;:ao de voto, que se anexa a presente ata, como documento nfunero dois, e se considera 

como fazendo parte integrante da mesma. ____ _ ______________ _ 

_ 5.17- ASSOCIA<;AO DE PAIS DO CENTRO ESCOLAR DA FACHA- Presente 

urn email a solicitar autoriza~ao para utiliza~ao do refeitorio durante as ProFerias e 

frequentar as Piscinas Municipais nos dias 13, 15, 20 e 22 de junho. A Camara Municipal 
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deliberou por maioria com seis votos a favor e urna absten9ao do Sr. Vereador Dr. Filipe 

Viana, autorizar a utiliza9ao do refeit6rio do Centro Escolar da Facha durante as ProFerias 

que decorrem entre os dias 13 de junho e 01 de julho. Mais deliberou por maioria com seis 

votos a favor e urna absten9ao do Sr. V ereador Dr. Filipe Viana, autorizar a utiliza9ao das 

Piscinas Municipais nos dias 13, 15, 20 e 22 de junho, entre as 10:30 e as 11:30 horas, a titulo 

gratuito. 0 Sr. Vereador Dr. Filipe Viana apresentou declara9ao de voto, que se anexa a 
presente ata, como docurnento nfunero dois, e se considera como fazendo parte integrante da 

mesma. _______________________________ _ 

_ (06) ATRIBUI<;AO DE SUBSIDIOS ____ _________ _ _ 

_ 6.1- ASSOCIA<;AO CULTURAL E RECREATIVA DE DAN<;AS E CANTARES 

DE VITORINO DOS PIAES - Presente urn oficio a solicitar a atribui~ao de urn subsidio 

para a realiza~ao de urn festival. A Camara Municipal deliberou por maioria com seis 

votos a favor e urna absten9ao do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, atribuir urn subsidio no 

montante de 407,00 euros (quatrocentos e sete euros), destinado a realiza9ao do festival, a 

liquidar ap6s a realiza9ao do evento. 0 Sr. Vereador Dr. Filipe Viana apresentou declara9ao 

de voto, que se anexa a presente ata, como docurnento numero dois, e se considera como 

fazendo parte integrante da mesma. _____________________ _ 

6.2- RANCHO DAS LA VRADEIRAS DE S. MARTINHO DA GANDRA - Presente 

urn oficio a solicitar a atribui~ao de urn subsidio para a realiza~ao de urn festival. A 

Camara Municipal deliberou por maioria com seis votos a favor e urna absten9ao do Sr. 

Vereador Dr. Filipe Viana, atribuir urn subsidio no montante de 407,00 euros (quatrocentos e 

sete euros), destinado a realiza9ao do festival, a liquidar ap6s a realiza9ao do evento. 0 Sr. 

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

documento nlimero dois, e se considera como fazendo parte integrante da mesma. ____ _ 

_ 6.3- ASSOCIA<;AO DO GRUPO ETNOGMFICO INFANTILE JUVENIL DA 

CASA DO POVO DE S. JULIAO DE FREIXO - Presente urn oficio a solicitar a 

atribui~ao de urn subsidio para a realiza~ao de urn festival. 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 407,00 euros (quatrocentos e sete euros), 

destinado a realiza9ao do festival, a liquidar ap6s a realiza9ao do evento. 0 Sr. Vereador Dr. 

Filipe Viana apresentou declara9ao de voto, que se anexa a presente ata, como docurnento 

numero dois, e se considera como fazendo parte integrante da mesma. _____ ___ _ 

_ 6.4 - ASSOCIA<;AO CONCELHIA DAS FEIRAS NOV AS - Presente urn email a 

solicitar a atribui~ao de urn subsidio destinado a custear despesas com a Feira do Cavalo 
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e Feiras Novas 2016. A Camara Municipal deliberou por maioria com cinco votos a favor e 

urn voto contra do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, atribuir urn subsidio no montante de 

60.000,00 euros (sessenta mil euros), destinado a custear as despesas com a realiza9ao da 

Feira do Cavalo e Feiras Novas 2016. A Sr.a Vereadora Dr.a Ana Machado nao votou, 

declarando-se impedida. 0 Sr. Vereador Dr. Filipe Viana apresentou declarayao de voto, que 

se anexa a presente ata, como docurnento numero urn, e se considera como fazendo parte 

integrante da mesma .. __________________ ______ ___ _ 

_ 6.5- RANCHO FOLCLORICO DA CORRELHA- Presente um oficio a solicitar a 

atribuh;ao de urn subsidio para a realiza~ao de uma noite de folclore. A Camara 

Municipal deliberou por maioria com seis votos a favor e urna absten9ao do Sr. Vereador 

Dr. Filipe Viana, atribuir urn subsidio no montante de 407,00 euros (quatrocentos e sete 

euros), destinado a realiza9ao da noite de folclore, a liquidar ap6s a realiza9ao do evento. 0 

Sr. V ereador Dr. Filipe Viana apresentou declarayao de voto, que se anexa a presente ata, 

como documento nlimero dois, e se considera como fazendo parte integrante da 

mesma. ________________________________ ___ 

6.6- RANCHO FOLCLORICO DA CORRELHA- Presente urn oficio a solicitar a 

atribui~ao de urn subsidio para uma desloca~ao a Madeira. A Camara Municipal 

deliberou por maioria com seis votos a favor e urna absten9ao do Sr. Vereador Dr. Fiiipe 

Viana, atribuir urn subsidio no montante de 750,00 euros (setecentos e cinquenta euros). 0 Sr. 

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

docurnento numero dois, e se considera como fazendo parte integrante da mesma. ___ _ 

6. 7 - IRMANDADE DE S. JOAO BAPTISTA - Presente urn oficio a solicitar a 

atribui~ao de urn subsidio para a realiza~ao das "Festas em Honra de S. Joao". A 

Camara Municipal deliberou por maioria com seis votos a favor e urna absten9ao do Sr. 

Vereador Dr. Filipe Viana, atribuir u..rn subsidio no montante de 3.100,00 euros (tres mil e 

cern euros) destinado a realiza9ao das "Festas em Honra de S. Joao", a liquidar ap6s a 

realiza9ao do evento. 0 Sr. Vereador Dr. Filipe Viana apresentou declara9ao de voto, que se 

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

integrante da mesma .. _______ ____________________ _ 

_ 6.8 - ASSOCIA(AO DE PAIS DO CENTRO EDUCATIVO DAS LAGOAS 

Presente uma informa~ao do Chefe da URNR a comunicar o valor a comparticipar 

respeitante as refei~oes servidas as crian~as que participaram no 2° Festival de Jardins 

Escolinhas. A Camara Municipal deliberou por maioria com seis votos a favor e urna 

absten9ao do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, atribuir urna comparticipa9ao no montante de 
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228,80 euros (duzentos e vinte e oito euros e oitenta centimos), de acordo como proposto na 

informa((ao do Chefe da URNR. 0 Sr. Vereador Dr. Filipe Viana apresentou declara((ao de 

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

parte integrante da mesma. ________________________ _ 

_ (07) APROVA(:AO DA ATA EM MINUTA:- Nos termos dos numeros 3 e 4, do artigo 

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

minuta, para surtir efeitos imediatos. Esta deliberayao 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 quarenta minutos. _____ _ 

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

0 Presidente. 

~OS 
A Secretaria, 

lf!c.ric.. ~"' Fern.-,¢? .£/bo .kG.&o ~'~f 



MOVIMENTO 51 

DECLARA<;AO DE VOTO 

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

das suas fun<;6es, declarar o seu voto contra, no ambito dos pontos 

o I ' t ' ...,. ' . ·"'i ·? ' ? l l ' 3 - ' 3 ' "' ~ "), £:1 ' ,...-- h O£.,... £-2·· ?J .A 1 ;;,fl- · v . ') 4-'1 .S . •'!l "'Tj ' / -o. o -'1) 
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com os fundamentos e considerandos seguintes: 

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

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

direitos democraticos; 

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

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

qual tambem o ora Vereador se viu for<;ado a intentar a competente ac<;ao judicial para o 

efeito; 

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

autarquicos na realiza<;ao dum projecto em comum; cfr.: or<;amento participative e 

participa<;ao de ideias; 

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

imposi<;ao e nao de dialogo construtivo; 

5 - Considerando que a nossa Vila de Ponte de Lima, com 891 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. 

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, 6 de Junho de 2016, 

0 Vereador do Movimento 51, 

(Filipe Viana) 

1 



MDV/MENTO 51 

DECLARACAO DE VOTO 

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

das suas func;6es, seu voto de abstenc;ao, no ambito dos pontos 

, ,( · .. ..8 .'5.) ' . ·· .B · 5~5 · 

com os fundamen(os e considera~dos seguintes: 5) 0 / 5.J J..; '5' · ) 3 ; 5 )k ~ ':J. ~ · ; C ~; (, ~ ' C 3 
C. "5; 6. b; c. t 
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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 participativo e 

participac;ao de ideias; 

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

imposic;ao e nao de dialogo construtivo; 

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

servic;o 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 abstenc;ao. 

Ponte de Lima, 6 de Junho de 2016, 

0 Vereador do Movimento 51, 

·l}·Q:Jx \JiS'!=-) 

(Filipe Viana) 

1 



PO:'i"TI: DE LiliA 
Um partido ao seu Ia do 

DECLARA<;AO DE VOTO 

Ap6s analise dos documentos processuais do projeto de regularizac;:ao da ampliac;:ao da pedreira 

de granito n.Q 4441 - Serdedelo, entre os quais os pareceres das entidades competentes 

emitidos ate ao momento, que se mostraram favoraveis, embora com condicionantes 

devidamente registadas; 

Reconhecendo a mais-valia do projeto do ponto de vista econ6mico para o concelho, desde que 

para tal nao esteja em causa a preservac;:ao ambiental; 

Voto favoravelmente pela Abertura do Procedimento de Alterac;:ao do PDM nos Termos do 

Artigo 118Q do Assunto RJIGT, constante da ordem de trabalhos, ressalvando a necessidade de 

atentar no parecer relativo ao Estudo de lmpacto Ambiental, que se encontra em avaliac;:ao na 

Autoridade de AlA, CCDRN-N. 

Ponte de Lima, 06 de Junho de 2016 

A Representante do PPD/PSD 



PO:-."TE DE IllH 
Um partido ao seu Ia do 

DECLARA~AO DEVOTO 

Ap6s analise dos documentos processuais do projeto de regulariza~;ao da amplia~;ao da pedreira 

de granito n.Q 4441 - Serdedelo, entre os quais os pareceres das entidades competentes 

emitidos ate ao momenta, que se mostraram favoraveis, embora com condicionantes 

devidamente registadas; 

Reconhecendo a mais-valia do projeto do ponto de vista econ6mico para o concelho, desde que 

para tal nao esteja em causa a preserva~;ao ambiental; 

Voto favoravelmente pela Suspensao Parcial do PDM em Vigore Estabelecimento de Medidas 

Preventivas Na Area de Amplia~;ao da Pedreira de Granito n.Q 4441, Denominada "Serdedelo", 

constante da ordem de trabalhos, ressalvando a necessidade de atentar no parecer relativo ao 

Estudo de lmpacto Ambiental, que se encontra em avalia~;ao na Autoridade de AlA, CCDRN-N. 

Ponte de Lima, 06 de Junho de 2016 

A Representante do PPD/PSD 
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