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.. " REUNIAO DA CAMARA MUNICIPAL 
DE 

PONTE DE LIMA 

Data da reunilio: 01 de agosto de 2016 
Local da Reunilio: Ediffcio dos Par;os do Concellw 

PRESEN(;AS: 

Presidente: 
Eng. Victor Manuel Alves Mendes 

Vereadores: 
Sr. Gaspar Correia Martins 
Drn Ana Maria Martins Machado 
Engo Manuel Pereira da Rocha Barros 
Eng0 Vasco Nuno Magalhaes Velho de Almeida Ferraz 
Dr. Filipe A2ostinho Cruz Viana 
Dr. Paulo Jorge da Cunha Barreiro de Sousa 

F AL T AS: ----------

Infcio da Reuniiio: Quinze horas 

Encerramento: Dezanove horas e dez minutos 

Secretario: Chefe de Divisii.o Municipal: Dr. a Maria Sofia Fernandes Velho de 
Castro Araujo 

Prestou Colaboraciio Tecnica: Ma Guilhermina Franco 

Resumo Diario de Tesouraria: 
Sa/do ..................... 14 •. 977.840,33 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 propos urn voto de pesar pelo falecimento da Sr. 

Rosa Malheiro, trabalhadora do Municipio de Ponte de Lima. A Camara Municipal deliberou 

por unanimidade aprovar o voto de pesar proposto devendo ser dado conhecimento a familia. 

__ 0 Sr. Presidente ainda no uso da palavra deixou nota dos resultados obtidos por Nuno 

Barros, Ru:i Lacerda, Beatriz BaiTos~ Ines Costa, Francisca Carvalho, Ricardo Coelho, Duarte 

Silva, I-lilario Lemos e Bruno Cerqueira, pelas medalhas conquistadas na Ta~ta do Millldo de 

Maratonas~ que decorreu no passado fim-de-semana em Vila Verde. __________ _ 

_ Intervenfli.O dos Vereadores: ----------------------------------------

_Usou da palavra, em primeiro lugar o Sr. Vice-Presidente Gaspar Correia Martins, para 

deixar urn registo ate porque contrasta com alguma vozes que dizem que Ponte de Lima e um 

deserto complete, da consideravel procura e aurnento de turistas ern Ponte de Lima. Referiu 

ainda que hoje em dia em Ponte de Lima, tarnbern se vive a noite corn uma grande aflu~ncia 

de turismo, como uunca se viu em Ponte de Lima, o que vern desacreditar todos aqueles que 

dizem que em Ponte de Lima nllo se faz nada, nada acontece, e eu nao conheyo na hist6ria de 

qualquer terra que se procure essa terra porque hi n~o se passa nada. Considera que se as 

pessoas procuram Ponte de Lima e porque tem algumas referencias positivas, tern aver com a 

imagern que Ponte de Lima consegue divulgar~ de conforto; alegria e bern-estar, saudavel, as 

ruas estao completamente cheias de gente ainda que possam dizer que nesta altura do ano o 

Pais esta todo assim, nada se compara com o fen6meno de afluencia de turistas a Ponte de 

Lima. Deixou este registo porque cada vez sao mais as vozes que se levantam apontando e 

enurnerando argurnentos para desclassificarem Ponte de lima e isto vern contrariar tudo e 

todos aqueles que diftmdem todos esses maleflcios da regillo, no combate aos profetas da 
desgraya. __________________________________________ __ 

__ De seguida usou da palavra o Sr. Vereador Eng. a Manuel Barros para salientar que 

aquela zona viaria onde decorreu o acidente que resultou na morte da trabalhadora do 

Municipio e uma zona bastante perigosa, merecia a aten~ao da comunidade local e das for9as 

politicas~ pois considera que ten\ de ser encontrada uma solu'(ilo que melhore a circulayao 

viaria nomeadarnente ao nfvel dos peOes naquela zona. Mais referiu que este acidente mortal 

veio comprovar que e necessaria intervir naquela zona antes que possa vir a acontecer outra 

situa~ao do genero portanto solicita a C:~mara Municipal, nao s6 neste ponto negro mas 

tambem na zona da Panilima, em Aroozelo, pois considera que sao as duas zonas mais 

perigosas em Ponte de Lima, e preciso encontrar tuna solu9ao, solicitando nessa med:ida a 
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Camara Municipal que pressione ou tendo em conta a sua capacidade financeira, possa 

intervir na resoluv~o da presente simavao, se o interesse publico e a seguranva de todos os 

limianos o justificar. Lamentou que a I.P. continue a fechar os olhos a esta probJematica que 

existe aqui no nosso concelho, mas acredita e recomcnda que a Camara Municipal se assim o 

entender, encontre uma soluvao para as duas zonas problematicas na Via Foral D. Teresa e 

junto a Panilima em Arcozclo. ------------------- ---

-- De seguida usou da palavra o Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, que abordou os seguintes 

asstmtos: parabenizou todos os exitos desportivos nacionais; referiu que no dia nacional dos 

avos parece que houve algumas men~Oes nessa data, mas considera que a mesma deve ser 

mais valorizada; dia intemacional da juvcntude considera que deve ser mais proflcuo o registo 

desses dias, pois considera que merecem mais atenc;ao; feira quinzenal no dia 15 de agosto, 

dcixou o seu registo de que na altura em que foi proposto votou contra a forma como foi feito, 

pois deveria merecer na sua opiniiio o acolhimento da sociedade em geral; referiu ainda a 

questiio das Portagens na A28, considerando que deveriamos todos manifestar a nossa 

discord§.ncia; rede viru1a; ponte em Arcozelo para quando a sua abertura; estrada de Labruj6 

Rendufe; parabens pela resolut;ao da fuga de agua referenciada em S. Crist6viio, Freixo; 

banco danificado na Av. dos Platanos; zona com falta de cuidados e higiene na zona da antiga 

escola primana, lixo, ervas por todo o lado, passeios com falta de manutenvao, e uma zona 

que se tern vindo a degradar; transito dos pesados, se foi desviado para a zona cscolar; 

sensibilizar a Camara para a paisagem que se tern vindo a degradar na zona das pedreiras; 

deixou urn registo de agradecimento ao Sr. Ant6nio Franco pelo seu trabalho, como sacristao 

de Ponte de Lima, pela parte publica que prestou. _ ______ ___ __ _ 

_ 0 Sr. Presidente da Camara e os Vereadores prestaram os esclarecimentos tidos por 

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

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

cumprirnento do disposto no numero 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 

nilmeros 3 e 4 do citado artigo, deliberou aprovar a ata da reuniao realizada em 18 de julho de 

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

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

Vereadores Eng.0 Manuel Barros e Dr. Filipe Viana. ______________ _ 

_ (02) OBRAS PARTlCULARES _____________________ _ 
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_ 2.1 - PROCESSO DE LOTEAMENTO N° 122/84 - PEDIDO DE AL TERA<;AO AO 

AL V ARA DE LOTEAMENTO No 122/84 - LOTE No 7 - Rua do Monte Pequeno, n° 121 

• Freguesia De Ardegao, Freixo e Mato - Requerente: Antonio Borges Martins -

Dcsafeta~Ao de bern de dominio publico municipal. A Camara Mwlicipal deliberou por 

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

parecer favoravel a desafetay~O de bern de dominio publico municipal. Mais deliberou por 

maioria com seis votos a favor e urn voto contra do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, submeter a 
aprecia9a0 e aprova-rao daAssembleia Municipal. 0 Sr. Vereador Dr. Filipe Viana apresentou 

declarayao de voto, que se anexa a presente ata, como documento nfunero wn, e se considera 

como fazendo parte integrante da mesma. ________________ _ _ 

_ 2.2 p PROCESSO DE LOTEAMENTO No 132/86 - PEDIDO DE AL TERA<;AO AO 

AL V ARA DE LOTEAMENTO No 132/86 - LOTES Nos 3 E 4 - Rua do Divino Salvador 

n°s 1386 e 1398 - Vitorino das Donas - Requerente: .Jose Joaquim Pereira Torres 

Barbosa • Promover a consulta aos proprietarios por edital, conforme disposto no n° 3 

do artigo 27.0 do RJUE. A C§mara Municipal deliberou por maioria com seis votos a favor 

e uma abstenQao do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, adiar o assunto para uma proxima reuniao. 

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

como documento nt'lmero dois, e se considera como fazendo parte integrante da mesma. __ 

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

3.1 - EMPREIT ADA DE ''BENEFICIACAO DA REDE v-.ARIA MUNICIPAL NA 

VILA DE PONTE DE LIMA - REQUALIFICACAO DAS RUAS CONDE DE 

BERTIANDOS E PONTE DE CRASTO" - ANALISE DE ERROS E OMISSOES • 

Ratifica~ao do despacho proferido pelo Sr. Presidente da Cimara a 21 de julho de 2016, 

de aprova~ao do erro de medi~ao aceite e de autoriza~ao de prorroga~ao do prazo para 

apresenta~ao de propostas para as 23:59:00 horas do dia 23 de julho de 2016. A Cfunara 

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

Dr. Filipe Viana, ratificar o despacho proferido pelo Sr. Presidente da Cfunara a 21 de julho 

de 2016, nos termos e para os efeitos do disposto no n°3 do artigo 35° do Anexo Ida Lei n.0 

75/13 de 12 de setembro, de aprovayao do erro de medi-rao aceite e de autoriza-rao de 

prorroga9ao do prazo para apresenta-rao de propostas para as 23:59:00 horas do dia 23 de 

julho de 2016. 0 Sr. Vereador Dr. Filipe Viana apresentou declara91io de voto, que se anexa a 
presente ata, como documento nlimero um, e se considera como fazendo parte integrante da 

mesma·------------------------------------------------------------
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_3.2 • EMPREITADA DE "REQUALIFICA~AO DA AREA ENVOLVENTE A 
EXPOLIMA" - ANALISE DE ERROS E OMISSOES - Ratifica~ao do despacho 

proferido pelo Sr. Presidente da Camara a 21 de julho de 2016, de aprova~ao da 

altera~ao do descritivo do articulado, de autoriza~ao de prorroga~io do prazo para 

apresenta~ao de propostas para as 23:59:00 horas do dia 21 de julho de 2016. A Cdmara 

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

Dr. Filipe Viana, ratit1car o despacho proferido pelo Sr. Presidente da Cfunara a 21 de julho 

de 2016, 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 aprova9a0 da alteraya.o do descritivo do articulado e de 

autoriza<;:ao de prorroga9ao do prazo para apresenta<;:ao de propostas para as 23:59:00 horas do 

dia 21 dejulho de 2016. 0 Sr. Vereador Dr. Filipe Viana apresentou declaraylio de voto, que 

se anexa a presente ata, como documento nfunero urn, e se considera como fazendo parte 

integrante da mesma. ________________ ________ _ 

_ 3.3- EMPREITADA DE "ALARGAMENTO DA ATUAL REDE DE ESGOTOS

SANEAMENTO DE EFLUENTES DO P6LO DA QUEIJADA/ANAIS E FORNELOS

ET AR" ~ ANALISE DE ERR OS E OMISS()ES - Ratifica~ao do despacbo proferido pelo 

Sr. Presidente da Cftmara a 21 de julho de 2016, de aprovaf;io dos erros e omissoes 

aceites, de autoriza~ao de prorroga~iio do prazo para apresenta~ao de propostas para as 

23:59:00 horas do dia 24 de julho de 2016. A Cfunara Municipal deliberou por maioria 

com seis votos a favor e urn voto contra do Sr. Vereador Dr. Filipc Viana, ratificar o despacho 

proferido pelo Sr. Presidente da Cfunara a 21 de julho de 2016, nos termos e para os efeitos do 

disposto no n°3 do artigo 35° do Anexo Ida Lei n.0 75/13 de 12 de setembro, de aprova9a0 

dos enos e omissoes aceites e de autorizayao de prorroga<;:ao do prazo para apreseota9ao de 

propostas para as 23:59:00 horas do dia 24 dejulho de 2016. 0 Sr. Vereador Dr. Filipe Viana 

aprcscntou declara<;:ao de voto, que se anexa A presente ata, como documento numero urn, e se 

considera como fazendo parte integrante da mesma. ----------- --

_3.4 - EMPREITADA DE "REQUALIFICA(:AO DA ZONA URBANA DE S. 

GON~ALO - ARCOZELO" - 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~ilo. A Camara Municipal delibcrou por maioria 

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

emitir parccer favora.vel a abertura de concurso publico, aprovar o programa de concurso, 

caderno de encargos e fixar o prazo de execuyliO em 180 elias. Mais deliberou por maioria 

com seis votos a favor e um voto contra do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, designar o jUri do 
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procedimento sendo constituido pelo Sr. Vice-Presidente Gaspar Correia Martins, pelo Chefe 

da DEP, Engo Rogerio Lopes Margalho de Oliveira e pela Chefe da DAF, Dr/1 Maria Sofia 

Fernandes Velho de Castro Araujo. 0 Sr. Vereador Dr. Filipe Viana apresentou declara9ao de 

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

parte integrante da mesma. _ _______ ___________ _ 

3.5- EMPREITADA DE "ALARGAl\fENTO DA ATUAL REDE DE ESGOTOS 

SANEAMENTO DE EFLUENTES DO P6LO DA QUEIJADA/ANAIS E FORNELOS

ETAR" - Ratifica~io do despacho proferido pelo Sr. Presidente da Cimara a 21 de 

julho de 2016, de corre~ao de pe~as do procedimento. A Camara Municipal deliberou por 

maio ria com seis votos a favor e um voto contra do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, ratificar o 

despacho proferido pelo Sr. Presidente da Cdmara a 21 de julho de 2016, 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 

corre~ao de pe~as do procedimento. 0 Sr. Vereador Dr. Filipe Vianaapresentou declara~ao de 

voto, que se anexa a presente ata, como docwnento numero um, e se considera como fazendo 

parte integrante da mesma. _______________________ _ 

3.6- EMPREJTADA DE ''ALARGAMENTO DA ATUAL REDE DE ESGOTOS 

SANEAMENTO DE SANTA CRUZ DO LIMA - 211 FASE"- ANALISE DE ERROS E 

OMISSOES - Ratifica~iio do despacho proferido pelo Sr. Presidente da Cimara a 18 de 

julbo de 2016, de apt-ova~Ao dos erros e omissGes aceites, de autoriza~iio de prorroga~io 

do prazo para apresenta.yfio de propostas para as 23:59:00 horas do dia 22 de julho de 

2016. A Camara Municipal deliberou por maioria com seis votos a favor e urn voto contra 

do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, ratificar o despacho proferido pelo Sr. Presidente da 

Camara a 18 de ju1ho de 2016, 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 aprova9ao dos erros e omissoes aceites e 

de autori:zayiio de prorrogac;a.o do prazo para apresenta9ao de propostas para as 23:59:00 horas 

do dia 22 de julho de 2016. 0 Sr. Vereador Dr. Filipe Viana apresentou declarac;a.o de voto, 

que se anexa a presente ata, como documento nU1nero urn, e se considera como fazendo parte 

integrante da mesma. ________________________ _ 

3.7 • EMPREITADA DE "ALARGAMENTO DA ATUAL REDE DE ESGOTOS 

ET AR DE FREIXO" - Ratificayio do despacho proferido pelo Sr. Presidente da 

Camara a 21 de julho de 2016, de corre~Ao de pe~as do procedimento. A Camara 

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

Dr. Filipe Viana, ratificar o despacho proferido pelo Sr. Presidente da Cfunara a 21 de julho 

de 2016, nos termos e para os efeitos do disposto no n°3 do artigo 35° do Anexo I da Lei n.0 
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75/13 de 12 de setembro, de corre<;flo de pes:as do procedimento. 0 Sr. Vereador Dr. Filipe 

Viana apresentou declaras:~o 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 "CENTRO NAUTICO - AMPLIA~AO DAS 

INSTALA~OES DE APOIO A ATIVIDADES NAUTICAS"- Ratifica~ao do despacho 

profcrido pelo Sr. Presidente da Camara a 15 de junho de 2016, de suspensao dos 

trabalhos. A Camara municipal deliberou por maioria com seis votos a favor e urn voto 

contra do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, ratificar o despacho proferido pelo Sr. Presidente da 

Camara a 15 de junho de 2016, nos termos e para os efeitos do disposto no 11°3 do artigo 35° 

do Anexo Ida Lei n.0 75/13 de 12 de setembro, de suspensao dos trabalhos. 0 Sr. Vereador 

Dr. Filipe Viana apresentou declara((ao de voto, que se anexa a presente ata, como docwnento 

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

3.9 - EMPREIT ADA DE "CENTRO NAUTICO - AMPLIA~AO DAS 

INSTALA<;OES DE APOIO A AT1V1DADES NAUTICAS - 2a FASE - 2° 

RELATORIO FINAL- EmissAo de parecer favoravel a adjudica~ao a frrma "Agostinho 

Malheiro Coelho- Constru~oes, Lda." pelo valor de 383.963,57 euros, acrescido de IVA 

it taxa legal em vigor. A Camara Municipal deliberou por maioria com seis votos a favor e 

urn voto contra do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, emitir parecer favoravel a adjudica<;flo a 
firma "Agostinho Malheiro Coelho - Construc;oes, Lda.'' pelo valor de 383.963,57 euros, 

acrescido de IVA a taxa legal em vigor. 0 Sr. Vereador Dr. Filipe Viana apresentou 

declarac;~o de voto, que se anexa a presente ata, como docmnento nUrn.ero mn, e se considera 

como fazendo parte integrante da mesma. _ _________________ _ 

_ 3.10 - AL TERA<;AO AO PLANO DE URBANIZA<;AO DE PONTE DE LIMA -

Emitir parecer favonivel a necessidade de promover a corre~ao material ao PU, prazo 

de execuf;ilo para a corre~lo de 30 dias e a nlo realiza~ao da A valia~ao Am bien tal. A 

Cdmara Municipal deliberou por maioria com seis votos a favor e mn voto contra do Sr. 

Vereador Filipe Viana, emitir parecer favoravel a promos:ilo da correl(llo material ao PU, com 

um prazo de execu9a.o para a corre<;llo de 30 dias. Mais deliberou por maioria nao realizar a 

Avalial(ao Ambiental. 0 Sr. Vereador Dr. Filipe Viana apresentou declarayao de voto, que se 

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

intebrrante da mesma. _________________________ _ 

(04) JUNTAS DE FREGUESIA ________________ _ 

_ 4.1 - FREGUESTA DA BOALHOSA- Pt-esente um oficio a solicitar a atribui~iio de 

uma comparticipa~io financeira para constru~ilo de Casa Mortuaria e muro de suporte 
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de logradouro. A Camara Municipal deliberou por maioria corn seis votos a favor e uma 

abstenyao do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, atribuir uma comparticipa9a0 financeira no valor 

de 25.000,00 euros (vinte e cinco mil euros), condicionando o pagamento da ultima tranche de 

25%, correspondente ao valor de 6.250,00 euros (seis mil duzentos e cinquenta euros), 

destinada a constn19ao da Casa Mortmiria, a conclusao da obra. Mais deliberou por maioria 

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

comparticipay~O de 70% ate ao montante mAximo de 5.401,76 euros (cinco mil quatr ocentos e 

um euros e setenta e seis c~ntimos), destLnada a constru9ilo de muro de suporte de logradouro, 

a transfedr ap6s a conclusilo da obra. 0 Sr. Vereador Dr. Filipe Viana apresentou declarayilo 

de voto, que se anexa a presente ata, como documento nt'lmero dois, e se considera como 

fazendo parte integrante da mesma. ____________________ _ 

(05) ASSUNTOS DIVERSOS _____________ ___ _ 

__ _5.1 - PRO POSTA DO SR. PRESIDENTE DA CAMARA - '' Autoriza~io para a 

venda do predio rustico sito no Iugar de Sabadao, freguesia de Arcozelo - Aprova~io. A 

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

Vereador Dr. Filipe Viana, autorizar a venda do predio n1stico sito no lugar de Sabadao, da 

Freguesia de Arcozelo, inscrito na matriz predial rustica sob o rut.0 478, e descrito na 

Conservat6ria do Registo Predial de Ponte de Lima sob o n.o 150, registado a favor do 

Municipio de Ponte de Lima pel a AP. n. o 4 de 200 5/04/1 9, com uma area total de 15 680 m2, 

pelo pre9o de 10 € m2 ao proponente Quinta da Lagoeira- Investimentos, S.A., nas seguintes 

condi96es: 20.000100 € na data da celebra9ao do contrato promessa de compra e venda; o 

remanescente, em 8 presta9oes trimestrais, iguais e sucessivas, vencendo-se a primeira 90 dias 

ap6s a data da realiza9ao da escritura de compra e venda. - ------- - --

_5.2- PROPOSTA DO SR. PRESIDENTE DA CAMARA - "lsen~io do IMT" 

Aprova~io. A Camara Municipal deliberou por maioria com seis votos a favor e urn voto 

contra do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, aprovar a proposta do Sr. Presidente da Camara 

Municipal de 20 de julho de 2016. Mais deliberou por maioria remeter a proposta a 
aprecia9ao e aprova9ao da Assembleia Municipal para efeitos de pronU.ncia nos termos do 

disposto na alinea c) e e) do n.0 I do artigo 25° da Lei n.0 75/2013, de 12 de setembro, a fim 

de ser emitido o parecer vincuJativo a que se refere o n.0 4 do artigo 10.0 do CIMT, para 

reconhecimento do beneficia fiscal de isenyao de IMT, nos tennos da alinea h) do art.0 6° do 
CIMT. __________________________________________________ _ 

5.3 - PROPOSTA DO SR. VICE-PRESIDENTE DA CAMARA - "Parque de 

Estacionamento no Edificio da Repartif;i\o de Finanffas" - Aprova~ao. A Camru·a 
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Municipal deliberou por maioria com seis votos a favor e um voto contra do Sr. Vereador 

Dr. Filipe Viana, aprovar a proposta de fixa<;ao de uma tarifa (mica de 10,00 € por cada noite 

e por cada viatura que ali pennanecer estacionada. - - -------- -----

5.4 - PROPOST A DO SR. VEREADOR ENG. o VASCO FERRAZ - "Dia 

Internacional da Juventude - Entradas gratuitas nos Museus Municipais, Pavilhio 

Municipal de Area e Ponte de Lima no dia 12 de agosto". A Camara Municipal deliberou 

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

aprovar a proposta .. ___________ _______________ _ 

5.5 - "CENTRO DE EXPOSICAO DE PRODUTOS REGIONAIS DA QUINTA DE 

PENTIEIROS (CEPRQP) - Emissao de parccer favoravel a abertura de procedimento 

por ajuste direto, pelo valor mensal base de 300,00 euros. A Camara Municipal tendo 

tornado conhecimento atraves da ata do jfui do concurso do arrendamento do Centro de 

Exposi9ao de Produtos Regionais da Quinta de Pentieiros, de que n~o foram apresentadas 

propostas para o concurso, ficando o mesmo deserto, deliberou por maioria com seis votos a 

favor e um voto contra do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, autorizar o arrendamento por ~juste 

direto. do Centro de Exposic;ao de Produtos Regionais da Quinta de Pentieiros, pelo pre<;o 

base de :300 €/mes mais IV A, durante urn perfodo de 30 dias seguidos, de acordo com as 

obrigac;5es especfficas constantes do cademo de encargos. Mais deliberou por maioria, 

emitir parecer favonivel a abertura do concurso ptiblico, nos mesmos moldes do anterior, se 

nao for adjudicado por ajuste direto o arrendamento do Centro de Exposi<;~o de Produtos 

Regionais da Quinta de Pentieiros, designando como juri do procedimento o Sr. Vice

Presidente Gaspar Correia Martins, a Chefe da DAF, Dra. Maria Sofia Fernandes Velho de 

Castro Araujo e o Chefe da Unidade de Recursos Naturais e Rurais, Eng.0 Gon9alo Miguel 

Lib6rio Pereira Rodrigues. 0 Sr. Vereador Dr. Filipe Viana apresentou declarac;[o de voto, 

que se anexa a presente ata, como documento numero tr8s, e se considera como fazendo parte 

integrante da mesma. _________________________ _ 

_ 5.6 - ALIENA<;AO EM HASTA PUBLICA - Predio Urbano sito no lugar de 

Sobrada, da freguesia de Labrujo, Rendufe e Vilar do Monte e Predio Rustico 

denominado "Eido da Fonte" sito no Iugar de Sobrada, da freguesia de Labruj6, 

Rendufe e Vilar do Monte. A Climara Municipal deliberou por maioria com seis votos a 

favor e run voto contra do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, autorizar a aliena<;ao do Predio 

Urbano sito no lugar de Sobrada, da freguesia de Labruj6. Rendufe e Vilardo Montee Predio 

Rustico denominado "Eido da Fonte" sito no lugar de Sobrada, da freguesia de Labruj6, 
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Rendufc c Vilar do Monte, por hasta publica, estipulando o valor base de licitayao em 

20.000,00 €. ----------------------

_5.7 - "CONSTRUCAO DE RELVADO SINTETICO - CAMPO MUNICIPAL DE 

FREIXO, ARDEGAO E MATO" PROPOSTA DE RESOLU(:AO DE 

EXPROPRIACAO POR UTILIOADE PUBLICA- APROV A(:AO. A Camara Municipal 

deliberou por maioria com cinco votos a favor, uma abstenyao do Sr. Vereador Eng.o 

Manuel Barros e um voto contra do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, de acordo com a 

inforrna9~0 da Chefe da DAF, cuja c6pia se anexa a presente ata e se considera como fazendo 

parte integrante da mesma como doc. n.0 4, e como disposto no artigo 10° do C6digo das 

Expropria9oes, aprovado pela Lei nu.mero 168/99, de 18 de Setembro, aprovar a resolu9~0 de 

requerer a declara9llo de utilidade publica da expropriaydo de uma parcela de tcrreno, com a 

area de 562m2, sita na freguesia de Ardegdo, Freixo e Mato, concelho de Ponte de Lima, a 

destacar do predio inscrito na matriz predial rustica da freguesia de Ardegao, Freixo e Mato, 

Ponte de Lima, sob o art.0 361°, proveniente do art.0 106°, sob a seguinte descri9ao leira de 

lavradio com ramada, a confrontar de norte com Armando Correia, sui com caminho Publico, 

nascente com Jodo Fagundes e poente com Jose Alves Quintela, com a area total de 1400 m2, 

descrito na Conservat6ria do Registo Predial sob o n.0 1266/20100907, da propricdade de Jose 

fagtmdes de Sousa e mulher Maria de Lurdes da Silva Loureiro Sousa. Mais deliberou por 

maioria com cinco votos a favor, uma abstenyao do Sr. Vereador Eng.0 Manue] Barros e um 

voto contra do Sr. Vereador Dr. Filipc Viana, notificar os proprietarios identificados, nos 

termos e para os efcitos do disposto no artigo 10°, n.0 5 e do artigo 11 ° do C6digo das 

Expropria9oes, remetendo proposta de aquisi9~0 da parcela, pela via do direito privado. 

5.8 - PROCESSO DlSCIPLINAR No 112016- RELATORTO FINAL. A Camara 

Municipal deliberou por escrutinio secreto, com cinco votos a favor, uma absten9ao e urn 

voto contra, cousiderando o relat6rio final , aplicar ao trabalhador Joao Jose Ferreira 

Marinho a pena de repreensao escrita pela violayao do dever de zelo. - -------

_5.9 - TERRA REABILIT AR - Aprova~io da altera~ao da posi~ao contratual da 

candidatura apresentada por Ana Carina Vieira de Almeida do "Gabinete Tra~os 

D' Arq'' para "Conquistas Partilhadas" e inclusAo na listagem dos imoveis em mau 

cstado de conserva~ilo. A Camara Municipal deliberou por maioria com seis votos a favor 

e uma abstcnc;ao do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, autorizar a altera9ao da posi9ao contratual 

da candidatura apreseutada por Ana Carina Vieira de Almeida do "Gabinete Trayo~ D ' Arq" 

para "Conquistas Partilhadas". Mais deliberou por maioria incluir o ediffcio na listagem dos 
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im6veis em mau estado de conserva9ao. 0 Sr. Vereador Dr. Filipc Viana apresentou 

declara~o de voto, que se anexa a presente ata, como documento numero dois, e se considera 

como fazendo parte integrante da rnesma. _ _______ __________ _ 

_ 5.10- TERRA REABILITAR- Aprova~io da altera~iio da posi~ao contratual da 

candidatura apresentada por Sergio Jose Lima Saraiva do "Gabinete Tra~os D' Arq'' 

para "Conquistas Partilhadas, e inclusio na listagem dos imoveis em mau estado de 

conserva~ao. A Cfunara Municipal deliberou por maioria com seis votos a favor e uma 

abstenc;:f1o do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, autorizar a alterac;ao da posi9ao contratual da 

candidatura apresentada por Sergio Jose Lima Saraiva do "Gabincte Tra9os D' Arq" para 

"Conquistas Partilhadas". Mais delibcrou por maioria incluir o edificio na listagem dos 

im6veis em mau estado de conservac;ao. 0 Sr. Vereador Dr. Filipe Viana apresentou 

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

como fazendo parte integrante da mesma. __________________ _ 

_ 5.11- CENTRO DE INTERPRETA<;AO DA HISTORIA MlLITAR DE PONTE 

DE LIMA- Defioi~iio de tarifas de ingresso - Aprova~io. A Camara Municipal deliberou 

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

aprovar as tarifas de ingresso propostas. ------------------

_5.12 - CERTIDAO DE DESTAQUE- Retifica~ao da delibera~io de Camara de 04 

de julbo de 2016, passando a constar o montante de 44,20 euros. A Cfunara Municipal 

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

Viana, retificar o valor referido na delibera9ao de Camara de 04 de julho de 2016, passando a 

constar o montante relativo a isen~ao, de 44,20 euros (quarenta e quatro euros e vinte 

centimos). 0 Sr. Vereador Dr. Filipe Viana apresentou declara<;:ao de voto, que se anexa a 
presente ata, como documento nttmcro um, e se considera como fazendo parte integrante da 

mesma. 

5.13 - PONTE AMIGA - Presente o processo relativo as obras a realizar na 

residencia da Sr.a Rosa Fernandes Pereira, residente na Rua da Capela deS. Louren~o 

n° 365, freguesia de Gondufe, tendo como entidade intermedhiria o "Centro Paroquial e 

Social de Santa Maria de Bciral do Lima". A Cfunara Municipal deliberou por maioria 

com seis votos a favor e uma abstenc;ao do Sr. Vcreador Dr. Filipe Viana, atribuir uma 

comparticipac;:ao no montante de 4.520,00 euros (quatro mil quinhentos e vinte euros), de 

acordo com a informac;:ao tecnica, a transferir ap6s a conclusao dos trabalhos, para o "Centro 

Paroquial e Social de Santa Maria de Beiral do Lima'', entidade intermediaria para a execuc;1lo 

da mesma, mediante informa9a0 dos servic;os tecnicos deste Municipio, aprovando a sua 
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execu9ao. 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. ______________________________________________________________ __ 

_ 5.14 - PONTE AMIGA - Presente o processo relativo as obras a realizar na 

residencia da Sr. a Ana Lima da Silva, residente na Rua da Renda, freguesia de 

Rcbordoes Santa Maria, tendo como entidade intermedhiria a "Fabrics da lgreja de 

Santa Maria de RebordiSes". A Camara Municipal deliberou por maio ria com seis votos a 

favor e uma absten9ao do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, atribuir uma comparticipayao no 

montante de 4.841 ,96 euros (quatro mil oitocentos e quarenta e urn euros e noventa e seis 

centimos), de acordo com a informa9ao tecruca, a transferir ap6s a conclusao dos trabalhos, 

para a "Fabrica da Igreja de Santa Maria de Rebordoes", entidade intermediaria para a 

execu9ao da mesma, mediante infonna9ao dos servi9os tecnicos deste Municipio, aprovando a 

sua execu9ao. 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 
rnesma. ______________________________________________________________ __ 

5.15 - PONTE AMIGA - Presente o processo relativo as obras a realizar na 

residencia da Sr.a Gloria do Rio Silva, residente na Rua da Veiga n° 137, freguesia de 

Boalhosa, tendo como entidade intermediaria a "Casa de Caridade Nossa Sr.a da 

Concei~ao". A Camara Municipal deliberou por maio ria com seis votos a favor e uma 

abstenyao do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, atribuir uma comparticipa9iiO no montante de 

1.607, 86 euros (mil seiscentos e sete euros e oitenta e seis centimos), de acordo com a 

informayao tecnica, a transferir ap6s a conclusao dos trabalhos, para a "Casa de Caridade 

Nossa Sr.11 da Conceivao", entidade intermediaria para a execuyao da mesma, mediante 

infonna9iio dos servi9os tecnicos deste Municipio, aprovando a sua execuyao. 0 Sr. Vereador 

Dr. Filipe Viana apresentm1 declararyao de voto, que se anexa a presente ata, como documento 

nfunero dois, c se considcra como fazendo parte integrante da mesma. _ _________ _ 

_ 5.16 - PONTE AMIGA - Presente o processo relativo as obras a realizar na 

residencia da Sr. a Clemencia Gon~alves da Silva Rego, residentc na Rua da Bou~a no 

519, freguesia de Poiares, tendo como entidade intermcdiaria a "Casa do Povo de 

Vitorino dos Piaes". A Camara Municipal deliberou por maioria com seis votos a favor e 

uma abstenryao do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, atribuir uma comparticiparyao no montante 

de 2.700,00 euros (dois mil e seteccntos curos), de acordo corn a informa<;ao tecnica, a 

transferir ap6s a conclusiio dos trabalhos, para a "Casa do Povo de Vitorino dos Piaes'', 

cntidade interrnediaria para a execu9ao da mesma, mediante informa9iio dos serviryos tecnicos 
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deste Municipio, aprovando a sua execu9ao. 0 Sr. Vereador Dr. Filipe Viana apresentou 

declara9ao de voto, que se anexa a presente ata, como documento n(unero dois, e se considera 

como fazendo parte integrante da mesma. _ ________________ __ _ 

5.17 - PONTE AMIGA - Presente o processo relativo as obras a realizar na 

resid~ncia da Sr. a Gloria Fernandes Rodrigues, residente oa Travessa do Penido D0 62, 

freguesia de Refoios do Lima, tendo como entidade intermediaria a ''Casa de Caridade 

Nossa Sr.a da Concei.yio". A Cfunara Municipal deliberou por maioria com seis votos a 

favor e tuna absten9ao do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, atribuir uma comparticipa9~0 no 

montante de 4.181,24 euros (quatro mil cento e oitenta e wn euros e vinte e quatro c~ntimos), 

de acordo com a infonna9[0 tecnica, a transferir ap6s a conclusao dos trabalhos, para a "Casa 

de Caridade Nossa Sr.a da Concei9ao", entidade intermedi::lria para a execu9ao da mesma, 

mediante informa9ao dos servi9os tecnicos deste Municipio, aprovando a sua execu9ao. 0 Sr. 

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

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

_ 5.18 - PONTE AMIGA - Presente o processo relativo as obras a realizar na 

resid@ncia da Sr.11 Maria de Fatima Rosario de Sousa, residente na Rua da Vacari~a D0 

4238, freguesia de Refoios do Lima, tendo como entidadc intermediaria a "Casa de 

Caridade Nossa Sr.a da Concei~ao". A Cfunara Municipal deliberou por maioria com seis 

votos a favor e uma abstenc;:ao do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, atribuir uma comparticipac;:ao 

no montante de 4.156, 12 euros (quatro mil cento e cinquenta e seis euros e doze centimos), 

de acordo com a infonna9ao tecnica, a transferir ap6s a conclusiio dos trabalhos, para a ~·casa 

de Caridade Nossa Sr.u da Concei9n.o", entidade intermediaria para a execu9ao da mesma, 

mediante informavl!o dos servi<;:os tecnicos deste Municipio, aprovando a sua execucrao. 0 Sr. 

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

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

mesma. _______________________________ _ 

_ 5.19 - PONTE AMIGA - Presente o processo relativo as obras a realizar na 

resid~ncia do Sr. Antonio Sequeiros Alves, residente na Rua da Gandara D
0 280, 

freguesia de Barrio e Cepoes, tendo como entidade intermediaria a "Alti Cepoes -

Associa~i\o de Lazer e Terceira Ida de''. A Cfunara Municipal deliberou por maio ria com 

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

compru.ticipaQao no montante de 4.920,00 euros (quatro mil novecentos e vinte euros), de 

acordo com a infonna9ao tecnica, a transferir ap6s a conclus~o dos trabalhos, para a "Alti 

Cepeies - Associa9ao de Lazer e Terceira Idade", entidade intermediaria para a execu9ilo da 
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mesma, mediante informac;ao dos servic;os tecnicos deste Municipio, aprovando a sua 

execu9ao. 0 Sr. Vereador Dr. Filipe Viana apresentou declaray!o de voto, que se anexa a 
presente ata, como documento numero dois, e se considera como fazendo parte integrante da 
mesma. ____________________________________________________________ __ 

__ 0 Sr. Vereador Eng.0 Manuel Barros pediu a palavra para referir e deixar registado em 

ata, que se congratula como pacote de ajudas que hoje consta da reuniao e que mcreceu o seu 

voto favon\vel, referindo que lhe repugna o facto de o Sr. Vereador Dr. Filipe Viana estar 

sempre a defender o apoio aos mais dcsprotegidos, no entanto vota abstenc;:ao em todos os 

pontos, do 5.13 ao 5.19, relativos a Ponte Amiga, que visam nada mais, nada menos, apenas 

proporcionar aos que delas necessitam, melhores condiy<5es habitacionais, imiscuindo-se na 

elaboraQao de declara9oes de voto pre-feitas, nao sendo capaz de votar favoravelmente nas 

ajudas aos mrus carenciados e desprotegidos. ---------------------------------

_5.20 ·CENTRO COM VIDA 2016- 2" FASE RENOVA(:AO CANDIDATURAS

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

absten9ao do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, aprovar a 2.3 fase de Renova9ao das 

Candidaturas, de acordo como proposto pelo Gabinete Terra. 0 Sr. Vereador Dr. Filipe Viana 

aprcscntou declaraQao de voto, que se anexa a presente ata, como documcnto numero dois, e 

se considera como fazendo parte integrante da mesma. _________________________ _ 

_ 5.21 - FEIRA DO LIVRO 2016 - Ratifica~i\o do despacho profcrido pelo Sr. 

Prcsidente da CAmara de 25 de julho de 2016, de autoriza~ao de venda pelo valor de 

5,00 euros da obra "Luzes de muito brilho". A Cftmara Municipal deliberou por maioria 

com seis votos a favor e uma absten9l10 do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, ratificar o despacho 

proferido pelo Sr. Presidente da Camara a 25 de julho de 2016, nos termos e para os efeitos do 

disposto no n°3 do artigo 35° do Anexo I da Lei 11.0 75/13 de 12 de sctembro, de autoriza9ao 

de venda da obra "Luzes de muito Brilho", pelo valor de 5,00 euros. 0 Sr. Vereador Dr. Filipe 

Viana apresentou declaraytto de voto, que se anexa a presente ata, como documento nlimero 

dois, e sc considera como fazendo parte integrante da mesma. ___________________ _ 

5.22 - ASSOCIACAO CULTURAL E RECREATIVA JOGOS E EVENTOS 

TRADICIONAIS DE SANTA COMBA- Presente um oficio a solicitar a cedencia de om 

palco para o dia 27 de agosto. A Camara Municipal deliberou por maioria com seis votos a 

favor e uma abstenQao do Sr. Vereador Dr. Filipe Vian~ autorizar a cedencia do palco para o 

dia 27 de agosto, para a realizaQaO do "Decimo Segundo Encontro de Tocadores de 

Concertinas". 0 Sr. Vereador Dr. Filipe Viana apresentou declarar;ao de voto, que se anexa a 
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presente ata, como docmnento nU.mero dois, e se considera como fazendo parte integrante da 

mesma. ____________________________________________________________ __ 

5.23 - P AROQUIA DE CALHEIROS - Presente urn email a solicitar a ced~ncia de 

um palco para os dias 26, 27 e 28 de agosto e 16, 17 e 18 de setembro. A Cfunara 

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

Dr. Filipe Viana, autorizar a ced8ncia do palco para os dias 26, 27 e 28 de agosto e 16, 17 e 18 

de setembro, para a realiza91io das festas em honra do Sr. dos Perdidos e de santa Eufemia. 0 

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

como documento n{lllero do is, e se considera como fazendo parte integrante da mesma. __ 

5.24 - COMISSAO DE FEST AS EM HONRA DE SRA. BOA NOV A DOS 

EMIGRANTES DE REBORDOES SOUTO - Presente urn email a solicitor a ced~ncia 

de um palco para os dias 13 e 14 de agosto. A Camara Municipal deliberou por maioria 

com seis votos a favor e uma absten9ao do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, autorizar a ced8ncia 

do palco para os dias 13 e 14 de agosto. 0 Sr. Vereador Dr. Filipe Viana apresentou 

declaraQao de voto, que se anexa a presente ata, como documento nllinero dois, e se considera 

como fazendo parte integrante da mesma. ____________________________________ __ 

5.25 - AQLJJSJ(:AO DE SERVI<;OS DE "SURVEY AO MUNICIPIO DE PONTE 

DE LIMA PARA IMPLEMENTA<;AO DE UMA REDE DE COMUNlCAt;OES 

ELETRONICAS" - Emissio de parecer favoravel i\ abertura de procedimento por 

ajuste direto regime geral, pelo valor base de 57.000,00 euros, acrescido de IVA a taxa 

legal em vigor. A Camara Municipal deliberou por maioria com seis votos a favor e urn 

voto contTa do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana; emitir parecer favoravel a abertura de 

procedimento por ajuste direto regime geral, pelo valor base de 57.000,00 euros, acrescido de 

IVA a taxa legal em vigor, com consulta a firma DSTELECOM, S. A., Lda. 0 Sr. Vereador 

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

nUm.ero tres, e se considera como fazendo parte integrante da mesma. ________________ _ 

_ 5.26 - "QUARTEIS DE SANTA JUSTA E CASADO CERQUIDO" - Emisslo de 

parecer favoravel a adjudica~iio A firma "NPimenta, sociedade Unipessoal, Lda.", pelo 

valor de 300,00 euros/mensal, acrescido de IV A a taxa legal em vigor. A Camara 

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

Dr. Filipe Viana, de acordo com o proposto pelo jtrri do procedimento, adjudicar o 

arrendamento dos "Quarteis de Santa Justa e Casa do Cerquido" a "NPimenta, sociedade 

Unipessoal, Lda.", pelo valor de 300,00 euros/mes, acrescido de IVA a taxa legal em vigor. 0 

Sr. Vereador Dr. Filipe Viana apresentou declarayoes de voto, que se anexam a presente ata, 
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como documentos mimeros urn e tres, e se consideram como fazendo parte integrante da 

mesn1a. __________________________________________________ __ 

5.27 - ''P ARQUE DE PESCA DE RENDUFE - TRUTICULTURA DE 

ESTABULA«;AO E DOS EMPREENDlMENTOS TURfSTICOS NO ESPA(:O 

RURAL, COM A TIPOLOGIA DE CASA DE CAMPO E ESTABELECIMENTO DE 

ALOJAMENTO RURAL - ARRENDAMENTO" - Emissao de parecer favoravel a 
adjudica~ao a firma "Capricho Selvagem, Lda., pelo valor de 325,00 euros/mensal, 

acrescido de IVA a taxa legal em vigor. A Camara Municipal deliberou por maioria com 

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

proposto pelo juri do procedimento, adjudicar o arrendamento do "Parqtle de Pesca de 

Rendufe- Truticultura de Estabula9ao e Dos Empreendimentos Turfsticos no Espayo Rural, 

com a Tipologia de Casa de Campo e Estabelecimento de alojarnento Rural, a "Capricho 

Selvagem, Lda., pelo valor de 325,00 euros/mes, acrescido de IV A a taxa legal em vigor. 0 

Sr. Vereador Dr. Filipe Viana apresentou declarav5es de voto, que se anexam a presente ata, 

como documentos numeros urn e tres, e se consideram como fazendo parte integrante da 

mesma. _ ___________________________________________________ __ 

5.28 - ''ARRENDAMENTO RURAL DE UM TERRENO SITUADO NA QUINTA 

DA LAGE, NA AREA PROTEGIDA DAS LAGOAS" - EmissAo de parecer favoravel a 
adjudicafio a firma "Trifolium Campus, Gestiio Agro - Pecunria, Lda.", pelo valor de 

413,10 euros/anual. A Camara Municipal deliberou por maioria com seis votos a favor e 

tun voto contra do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, de acordo com o proposto pelo jtrri do 

procedimento, adjudicar o arrendamento rural de urn terreno situado na Quinta da Lage, na 

Area Protegida das Lagoas, a "Trifolium Campus, Gestao Agro - Pecua.ria, Lda.", pelo valor 

de 413,10 euros/ano. 0 Sr. Vereador Dr. Filipe Viana apresentou declaras:5es de voto, que se 

anexam a presente ata, como documentos numeros urn e tr~s, e se consideram como fazendo 

parte integrante da mesma. ___________________________ ______________ _ 

_ (06) ATRIBUICAO DE SUBS1DIOS _____________ _ 

_ 6.1 - CLUBE NAUTICO DE PONTE DE LIMA - Presente um oficio a solicitor a 

atribui~Ao de um subsfdio destinado a "Final Nacional das Primeiras Pagaiadas". A 

C§.mara Municipal deliberou por maioria com seis votos a favor e uma abstenya.o do Sr. 

Vereador Dr. Filipe Viana, atribuir urn subsidio no valor de 5.000,00 euros (cinco mil euros), 

destinado a custear despesas com a "Final Nacional das Primeiras Pagaiadas". 0 Sr. Vereador 

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

nUmero dois, e se considera como fazendo parte integraute da mesma. ________________ _ 
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_6.2- ASSOCIACAO LIMIANA DE ARTES MARCIAIS - Presente um email a 

solicitar a atribui~ao do subsfdio anual. A Camara Municipal deliberou por maioria com 

seis votos a favor e uma absten9ao do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, atribuir urn subsidio 

anual no valor de 407,00 euros (quatrocentos e sete euros). 0 Sr. Vereador Dr. Filipe Viana 

apresentou declara9a0 de voto, que se anexa a presente ata, como documento numero dois, e 

se considera como fazendo parte integrante da mesma. _____________ _ 

_ 6.3 - GRUPO DE DAN<; AS E CANT ARES DO NEIV A - Presente um email a 

solicitar a atribui~ao de um subsidio destinado a realiza-rao de festival. A Camara 

Mtmicipal deliberou por maioria com seis votos a favor e uma absten9a0 do Sr. Vereador 

Dr. Filipe Viana, atribuir um subsfdio no valor de 407,00 euros (quatrocentos e sete euros), 

destinado a realiza9ao do XXXV Festival de Folclore, a transferir ap6s a realiza<;:ilo do evcnto. 

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

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

_ (07) APROVAc;.Ao DA ATA EM MINUTA:- Nos termos dos numeros 3 e 4, do artigo 

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

minuta, para surtir efeitos imediatos. Esta delibera9ao foi tomada por maioria com seis votos a 

favor e urn voto contra do Sr. Vereador Dr. Fil ipe Viana _______ ______ _ 

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

Cfunara declarou encerrada a reuniao pelas dezanove horas e dez minutos. ______ _ 

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

A Secretaria, 

tfaC\'c:' .. ~- fCroc..n~ vVb ,k GJ.o Arf 



MDV/MENTO 51 

DECLARACAO DE VOTO 

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

das suas fun9oes, declarar o seu voto contra, no ambito dos pontes 

J .AJ· '3,&/ ~ .~' 3. 3. 3.4 ,' ?>- >/-~£ . ') -'t: _· 3. a. 3 ·5 / 3 -(-.o / 5-1: ' 5 AJ. , £ . .)C. 
I ) '7 ) ) I ) 5:ly 

com os fundamentos e considerandos seguintes: 5- r7 f J 5 ·) 8 / 

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

decisao em causa, com vio la9ao 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 mandate, razao pela 

qual tambem o ora Vereador se viu forQado 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 realizaQao dum projecto em comum; cfr. : on;amento participative e 

participa9ao de ideias; 

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

imposi9ao 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. bem como na esteira do 

principia da representatividade e do espirito democratico das nossas ralzes. 

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, 1 de Agosto de 2016, 

0 Vereador do Movimento 51, 

.~ ~1-6. 
(Filipe Viana) 
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MDV/MENTO 51 

DECLARACAO DE VOTO 

Fl Ll PE VIANA, Vereador eleito na list a independents do MOVIMENTO 51 , vem , no exerclcio 

das suas fungoes, declarar o seu veto de abstenc;ao, no ambito dos pontes 

J.J;' 11 -&
1
' 5.1$;' £ '3 ) ),JoJ" 5)$;;tf.lb/.f:/;' $.,/61-5vC{/ 5./~' 3,)5/ ~•d-e;' 

com os fundamentos e considerandos seguintes: I .; tf ,' 5.J J / 5 , J3.; 5 · .1 t.\., j t::.;.. 1
1 
( ,J ~ C 3 . 

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

decis~o em causa, com violar;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 

documentar;{lo do ponte em causa, uma regra geral no anterior e neste mandate, raz~o pela 

qual tambem o ora Vereador se viu forgado 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;~o dum projecto em comum; cfr.: orc;amento participative 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 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 ralzes; 

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

servic;:o e n~o na esteira da pedagogia da subserviencia. 

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

principia da representatividade, pelas pessoas e pelo nosso territ6rio , veto abstenc;:~o. 

Ponte de Lima, 1 de Agosto de 2016, 

0 Vereador do Movimento 51, 

(Filipe Viana) 

1 



MOV/MENTO 51 

DECLARACAO DE VOTO 

I J 
com os fundamentos e considerandos seguintes: 

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

decisao em causa, com viola980 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 foi intentada a competente ac<;ao judicial para o efeito: 

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

autarquicos na realiza9ao dum projecto em comum; cfr.: or9amento participative; participac;ao 

clvica, abertura a sociedade civil , servi90 imparcial e permanents e participa<;ao de ideias; 

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

imposi9ao 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 

princfpio da representatividade e do esplrito democratico das nossas raizes. 

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

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

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

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 



MDV/MENTO 51 

Face ao expendido, em coerencia 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, 1 de Agosto de 2016, 

0 Vereador do Movimento 51, 

(Fillpe VIana) 

2 
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