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- A 

REUNIAO DA CAMARA MUNICIPAL 
DE 

PONTE DE LIMA 

Data da reuniiio: 24 de outubro de 2016 
Local da Reuniiio: Ediflcio dos Pafos do Concelho 

PRES EN CAS: 

Presidente: 
Eng. Victor Manuel Alves Mendes 

Vereadores: 
Sr. Gaspar Correia Martins 
Dra Ana Maria Martins Machado 
Engo Manuel Pereira da Rocha Barros 
EnJI0 Vasco Nuno Magalhiics Velho de Almeida Ferraz 
Dr. Filipe Agostinho Cruz Viana 
Dr. Paulo Jor~e da Cunha Barreiro de Sousa 

FALTAS: -------

Inicio da Reuniiio: Quinze hora.y 

Encerramento: Dezoito horas e sete minuto.ft 

Secrettirio: Chefe de Divisiio Municipal: Dr. 4 Maria Sofia Fernandes Ve/ho de 
Castro Araujo 

Prestou Colaborariio Tic11ica: M" Guilltermina Franco 

Resumo Diario de Tesouraria: 
Sa/do •.................... 14.944.464,19 euros 

OBS: ~ 

A Ata foi aprovada por minuta 
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_ PERiODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA: ---------- 

--0 Sr. Presidente da Camara Municipal no uso da palavra convocou os Vereadores da 

Camara Municipal para a realiza~ao de uma reunHlo extraordinaria no dia 31 de outubro de 

2016, para as 15h00m no mesmo local, no uso legal da competencia prevista na alinea n) do 

n.0 1 do art.0 35 do Anexo Ida Lei 11.0 75/2013 de 12 de setembro, para aprovayi!O do Plano de 

Atividades e Or9amento do Ano de 2017, Mapa de Pessoal para o Ano de 2017 e outros 

assuntos que sejam de resoluvilo urgente. - -----------------

- - De seguida o Sr. Prcsidente da Camara Municipal deu conhecimento da senten9a 

proferida no processo n.0 1414/15.7T8VCT, referindo que o Municipio tendo tido 

conhecimento que a irmandade de Santo Ant6nio tinha procedido a justificayaO de aquisiyilO 

por usucapHio da Igreja de Santo Ant6nio da Torre Velha, com a S.C. de 220m2 e logradouro 

de I 254m2, intentou uma a9ao declarativa de simples aprecia9ao negativa na modalidade de 

a9ilo popular para impugnavao da escritura de justificaQao. A area registada inclufa parte da 

area da ponte sobre o Rio Lima e da EN 201, do caminho das Olivcirinhas, tambem 

conhecido por estrada do arquinho e ainda de uma area da margem do Rio Lima. No decurso 

das diligencias judiciais chcgou-se a um acordo, com a consequente reduvtio da area 

justificada aos estritos limites da lgreja de Santo Ant6nio e logradouro. Face ao acordo a 

Irmandade de Santo Ant6nio retificou a descriyao predial de acordo com a planta devidamente 

assinada pelo Municfpio, com a S.C. de 236 m2 e a S.D. de 238 m2. Tendo o Municipio 

confirmado a retificaQao do registo predial nos termos acordados, desistiu da a9ao tendo nessa 

medida o Tribunal proferido sentenr,:a que julga valida a desist8ncia formu.lada eo acordo. _ 

__ Por fim propos um voto de pesar pelo falecimento do Sr. Anibal Barros, pai do Sr. 

Vereador Eng.o Manuel Barros. A Cdmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar o 

voto de pesar proposto devendo ser dado conhecimento a familia. - ---------

Intervenflio dos Vereadores: ----- ----------------

_ Usou da palavra, em primeiro lugar o Sr. Vereador Gaspar Martins para registar a forma 

como ficou estupefacto, sendo do conhecimento publico, aqueles que se arrogam de serios e 

defcnsores da causa publica nunca vieram a terreiro falar sobre este assunto, urn roubo da 

coisa publica, considerando que felizmente a justi«;a funcionou, com o silencio daqueles que 

se arrogam de uma seriedade enormc de defensores das causas publicas, mas que na pratica se 

veri ficou que sao todos inimigos do poder camanirio instituido pelo povo. ------

--0 Sr. Vereador Eng.0 Manuel Barros referiu estar estupefacto com a reac;ao do Sr. 

Vereador Gaspar Martins, pois ataca sem elencar os nomes daqueles que estao contra, nao 

percebendo este tipo de ataque, desejando que fossem indicados os nomes dos que se refere. _ 
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__ 0 Sr. Presidente em resposta referiu que houve um reconhecimento de que existiu uma 

apropria9ao indevida do domfnjo publico na fase final do processo. Lamentou que aquelas 

pessoas que na altura fizeram um aproveitamento politico, e no caso concreto o PSD, nllo 

tivessem a mesma seriedade e honestidade para do ponto de vista politico, reconhecerem que 

se tinha cometido uma ilega1idade e que felizmente, porque a justi~a funciona no Pafs, foi 

reposta essa legalidade. Mais referiu que alguem do ponto de vista politico veio aqui quase 

que defender a ilegalidade, quando tambem podia agora aqui, nesta altura defender a 

reposi9ao da lcgalidade, considerando lamentavel que nestas e noutras situa9oes que tern 

acontecido no nosso Concelho se confunda o que eo interesse, o bern comurn e aquilo que e a 

disputa politico - partidaria, lamentando que exista muita gente no nosso Concelho que 

confunda as duas coisas. --------------------------------------------------
--0 Sr. Vereador Eng.0 Manuel Barros no uso da palavra referiu que tenha tido 

conhecimento, nunca o PSD tomou qualquer posic;llo relativamente a este contencioso 

existente entre o Municipio e a Irmandade de Santo Antonio da Torre Velha, o PSD tomou 

uma posic;ao p(tblica na altura relativamente a colocac;ao de uma estatua junto a Ponte 

Rornana Medieval, e se a mesma curnpria ou nao os requisitos legais; referiu ainda que o PSD 

relativamente a este processo nao tornou qualquer posic;~o naturalrnente porquc a quem 

compete decidir as questoes de propriedade e ao tribunal e nllo a urn partido politico, 

designadamente o PSD. --------- ---- --------- --

- - 0 Sr. Vereador Gaspar Martins referiu ainda que o povo diz na sua sabia sabedoria, 

uma vez que nao foram citados nomes, que se alguem enfia a carapu~a e porque ela !he serviu 

como uma luva. --------------------------------------------------------
- - De Seguida o Sr. Vereador Eng. a Manuel Barros no uso da palavra referiu a existencia 

de uma viatura autom6vel propricdade dos herdeiros do ilustre limiano Ant6nio Loureiro 

Pereira de Castro, que foi Presidente da Camara Municipal de Ponte de Lima, nos anos de 

1920, 1922, cornprada com o objetivo de servir para a campanha eleitoral do General Norton 

de Matos quando foi candidato a Presidencia da Republica, salvo erro, em 1949, sugerindo a 
Camara ate porque agora temos o Museu Militar, tomasse albrurnas diligencias no sentido de 

contactar a familia, considerando que a viatura se encontra em avan9ado estado de 

decomposi9a0. Recomendou a Cfunara Municipal considerando o elevado numero de 

residentes no Bairro da Po9a Grande, a constru~ao de urn espa9o de lazer adequado e 

destinado as crianc;as e aos jovens. Congratulou-se com a inaugura9~0 do Parque da Vila, e 

urn equipamento importante para o contexto de Ponte de Lima, espa9o interessante, espa90 de 

lazer e de atividades desportivas, no entanto lamentou a falta de ilumina9ao publicae de casas 

de banho, pois prev8 uma grande procura nas noites de verao. Questionou o Sr. Presidente da 
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Camara relativamente as obras que estao a ser executadas pela empresa Quinta da Lagoeira no 

predio adquirido ao Municipio, seas mesmas es~o ou nao licenciadas? Questionou ainda no 

sentido de saber sea obra foi ou na:o embargada no decurso da scmana passada, em que data 

foi celebrado o cont:rato promessa de compra e venda. Recomendou a Camara que tendo em 

conta o apelo dos Arcozelenses, que repensasse e tentasse encontrar uma alternativa. Referiu 

que sempre teve como postura votar a favor da instalayao de empresas no Concelho de Ponte 

de Lima e da criac;ao de novos postos de trabalho, o que deliberaram foi a venda de urn 

tcrrcno e nao o licenciamento da atividade. Revelou estar preocupado com a uniao da 

Frcgucsia de Arcozelo relativamente a esta questao, nao podendo a Camara virar a cara para o 

lado. Considera que a Cdmara Municipal devera em diruogo como empresario, com a Junta 

de Freguesia de Arcozelo e com a popula9ffo de Arcozelo, chegar a uma conclusao que seja 

consensual para todos. Por fim solicitou c6pia do auto de embargo. ---------

--De seguida usou da palav:ra o Sr. Vereador Gaspar Martins referindo que lhe parece 

uma pe9a em palco de teatro, ha uma das pec;as a pedir clemencia ao capitao do navio, Sr. 

Comandante vamos abandonar o navio porque se gerou alguma agitac;ao, o mar csta agitado 

saltemos todos fora, e ele saltou. Agora faz um apelo dramatico para que o capitao salte do 

navio juntamente como resto da tripulac;ao. Este indivfduo que apela a que todos saltern do 

navio eo mesmo que se atirou contra as instala9oes das pedreiras, tendo sido desafiado para 

subir o monte e identificar ondc estava a polui9ao, mas nao apareceu. Rcfcriu que com este 

interpretc Ponte de Lima nao tinha pedreiras, nao havia industria. Mais referiu que nao sao 

aprescntados argumentos tecnicos para fundamentar a sua postura contra. _______ _ 

--Por flm usou da palavra 0 Sr. Vereador Dr. Filipe Viana parabenizando todos OS exitos 

desportivos e educativos~ referiu o projeto leitura em familia; parabenizou ainda a Frcguesia 

de Anais pelos seus 500 anos; parabens a cidadania e a presen<;a dos cidadaos; toponimia, 

existencia de divergencias na Freguesia de Bertiandos, discordancia com o nome das ruas; 

parques infantis, felizmente vai~se alargando 0 apoio as familias e as crianyas; proposta amiga 

da familia - vacinas com apoios; mais descargas no Rio Lima; Freixo - obrac; e problemas) 

parcce que houve momentos de piscina; reorganiza9ao da feira, parece que nffo passa tuna 

ambulancia; estrada de Vilar do Monte houve uns remendos; orc;amento participativo, boas 

pniticas; reorganizac;ao adrninistrativa; "queijo limiano e nosso'\ como esta o processo; 

prevenc;ao dos incendios - politica de defesa da natureza ao servi9o do povo e do pais; 

considerando a violencia dos incendios existe a portaria n.0 270/16 que consagra a isenc;ao de 

taxas para a Ca<;a, onde esta Ponte de Lima, nos nem a agua isentamos as popula9oes afetadas 

pelos incendios; portaria n.0 276-A/2016, atribui9ao de apoio excecional aos produtores de 
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Ieite; dia 24 de outubro dia da ONU; 27 de outubro dia nacional da desburocratiza<;t\o; dia 28 

de outubro dia rnundial da 3a idade. ----------------------------------------
_0 Sr. Presidente da Camara e os Srs. Vercadores prestaram os esclarecimentos tidos por 

necessaries. ---------------------------------------------------
_ ORDEM DO DIA: Presente a ordem de trabalhos, foram tomadas as seguintes resoluryoes 

acerca dos assuntos dela constantes. ----------------------------------------
_(01) APROVACAO DA AT ADA REUNIAO ANTERIOR: ~ A Camara Mwlicipal em 

cumprimento do disposto no nl.unero 2, do artigo 57°, do Anexo Ida Lei n.0 75/2013, de 12 de 

setembro, e sem prejuizo da sua previa aprova~ao sob a forma de minuta, para efeitos do 

disposto nos nfuneros 3 e 4 do citado artigo, deliberou aprovar a ata da reuniao realizada em 

10 de outubro de 2016, pelo que vai a mesma ser assinada pelo Exmo. Presidente e pela 

Secretaria. Esta delibera~ao foi tomada por maioria com cinco votos a favor e dois votos 

contra dos Srs. Vereadores Eng0 Manuel Barros e Dr. Filipe Viana. ________________ _ 

_ (02) OBRAS PARTICULARES ______ _________ __ 

_ 2.1 ~ PROCESSO DE LOTEAMENTO N° 1112 ~ PEDIDO DE ALTERACAO AO 

AL V ARA DE LOTEAMENTO No 4/12 - LOTE N° 6 - Rua do Garrano - Area e Ponte 

de Lima - Requerente: Belarmino Ribeiro de Melo e Maria da Concei~ilo da Silva 

Valente de Melo ~ Promo~ao de consults aos propriebirios por edital, conforme o 

disposto no n° 3 do art.0 6° do RME. A Camara Municipal deliberou por maioria com seis 

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

proprietaries por edital, conforme o disposto no n° 3 do art.0 6° do RME. 0 Sr. Vcreador Dr. 

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

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

~2.2- PROCESSO DE LOTEAMENTO N° 1/12- PEDIDO DE ALTERACAO AO 

AL V AAA DE LOTEAMENTO No 4/12 - LOTE N° 8 - Rua do Garrano - Area e Ponte 

de Lima - Requerente: Teresa da Assun~ao Martins Gomes Rocha e Cristiano de 

Almeida Rocha - Promo~io de consulta aos proprietarios por cdital, conforme o 

disposto no no 3 do art. o 6° do RME. A Camara Municipal deliberou por maio ria com seis 

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

proprietaries por edital, conforme o disposto no n° 3 do art.o 6° do RME. 0 Sr. Vercador Dr. 

Filipe Viana apresentou declara9no de voto, que se anexa a presente ata, como documento 

numero um, e se considera como fazendo parte integrante da mesma. ____________ _ 

_ 2.3 ~ PROCESSO DE LOTEAMENTO N° 132/86 ~ PEDIDO DE AL TERA~AO AO 

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

nos 1386 e 1398 - Vitorino das Donas - Requerente: Jose Joaquim Pereira Torres 
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Barbosa - Aprova~ao. A Camara Municipal deliberou por maio ria com seis votos a favor e 

um voto contra do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, aprovar a alterac;ao. 0 Sr. Vereador Dr. 

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

mlmero urn, e se considera como fazcndo parte integrante da mesma. _ _____ _ 

_ 2.4- PROCESSO DE LOTEAMENTO N° 2/10- PEDIDO DE ALTERA<;AO AO 

AL V ARA DE LOTEAMENTO N° 28/90 - LOTE No 9 - Rua do Ccmiterio - Area e 

Ponte de Lima - Requerente: Aida Maria Leal Rodrigues Barbosa - Promo~ao de 

consults aos proprietarios por edital, conforme o disposto no n° 3 do art.0 6° do RME. A 

Cfunara Municipal deliberou por maioria com cinco votes a favor e dois votos contra dos 

Srs. Vereadores Dr. Filipe Viana e Eng.0 Manuel Barros, promover a consulta aos 

proprietaries por edital, conforme o disposto no n° 3 do art.0 6° do RME. 0 Sr. Vereador Dr. 

Filipe Viana apresentou declarac;~o de voto, que se anexa a presente ata, como documento 

nllmero urn, e se considera como fazendo parte integrante da mesma. _ _ ___ _ 

_ 2.5 - PROCESSO DE LOTEAMENTO N° 2/10 - Requerente: Empreendimentos 

Imobilhirios do Lameirao, Lda." - Recc~io definitiva e Uberta~ao do remanescente da 

cau~ao. A Cfunara Municipal deliberou por maioria com seis votos a favor e urn voto contra 

do Sr. V creador Dr. Filipe Viana, de acordo com as conclusoes do auto de vistoria, autorizar a 

rececrao defmitiva e a libertayao do remanescente da cauc;llo. 0 Sr. Vcreador Dr. Filipe Viana 

apresentou declarayao de votot que se anexa a presente ata, como documento nu01ero urn, e se 

considera como fazendo parte integrante da mesma. ___________ _ 

_ (03) OBRAS PUBLICAS ----------------
_3.1- EMPREITADA DE "ALARGAMENTO DA ATUAL REDE DE ESGOTOS -

ET AR DE FREIXO'' - Aprova~ao da min uta do contrato. A Cfunara Municipal deliberou 

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

aprovar a minuta do contrato. 0 Sr. Vereador Dr. Filipe Viana apresentou declarayao de voto, 

que se anexa a presente ata, como documento mlmero urn, e se considera como t'azendo parte 

integrante da mesma. __________ ______________ _ 

3.2- EMPREITADA DE "ALARGAMENTO DA ATUAL REDE DE ESGOTOS 

SANEAMENTO DE SANTA CRUZ DO LIMA- 2a FASE"- Aprova~ao da minuta do 

contrato. A Crunara Municipal deliberou por maioria com seis votes a favor e um voto 

contra do Sr. Vereador Dr. Filipc Viana, aprovar a minuta do contrato. 0 Sr. Vereador Dr. 

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

niunero urn, e se considera como t'azendo parte integrante da mesma. _ _ _ _____ _ 

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

SANEAMENTO DE EFLUENTES DO POLO DA QUEIJADA/ANAIS E FORNELOSn 
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- Aprova~ao da min uta do contrato. A Camara Municipal deliberou por maio ria com seis 

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

contrato. 0 Sr. Vereador Dr. Filipe Viana apresentou declarayao de voto, que se anexa a 
presente ata, como documcnto n6mero um, e se considera como tazendo parte integrante da 

mesma. ____________________________________________________________ __ 

_ 3.4 - EMPREIT ADA DE ~'BENEFICIA<;AO DA EB 2.3 DA CORRELHA" -

RELAT6RIO FINAL- AprovaftiO do RelatOrio Final e adjudicaftlo a firma "Sociedade 

Albino Matos Fernandes- Engenharia & Constru~Ao, Lda.", pelo valor de 208.218,18 

euros, acrescido de IV A a taxa legal em vigor. A Camara Municipal deliberou por 

maioria com seis votos a favor e uma abstenyaO do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana aprovar o 

Relat6rio Final e adjudicar a empreitada de "Beneficia~ao da EB 2.3 da Correlha" a firma 

HSociedade Albino Matos Fernandes - Engenharia & Constru9ao, Lda.", pelo valor de 

208.218,18 euros, acrescido de IVA a taxa legal em vigor. 0 Sr. Vereador Dr. Filipe Viana 

apresentou declarayao de voto, que se anexa a presente ata, como docurnento nl1mero dois, e 

se considera como fazendo parte integrante da mesma. _________________________ _ 

_ 3.5 - EMPREIT ADA DE "BENEFICIACAO DA EB 2.3 ANTONIO FEIJO" -

RELATORIO FINAL- Aprova~io do Relat6rio Finale adjudica~io a firma "Norlima

Edificadora do Lima, Lda.", pelo valor de 318.817,23 euros, acrescido de IV A a taxa 

legal em vigor. A Cfunara Municipal deliberou por maioria com seis votos a favor e uma 

absten9a0 do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, aprovar o Relat6rio Final e adjudicar a 

empreitada de "Beneficias;ilo da EB 2.3 Antonio Feij6~' a firma ''Norlima- Edificadora do 

Lima, Lda.", pelo valor de 318.817,23 euros, acrescido de IVA a taxa legal em vigor. 0 Sr. 

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

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

_ 3.6 - EMPREIT ADA DE "BENEFICIA<;AO DA EB 2.3 ARCOZELO" -

RELATORIO FINAL - Aprova~io do Relatorio Final e adjudica~io a ftrma "Jose 

Abreu Enes da Lage & Irmao, Unipessoal, Lda.", pelo valor de 90.000,00 euros, 

acrescido de IV A a taxa legal em vigor. A Camara Municipal dcliberou por maio ria com 

seis votos a favor e uma absten~~o do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, aprovar o Relat6rio Final 

e adjudicar a empreitada de "Beneficias:~o da EB 2.3 Arcozelo" a firma "Jose Abreu Enes da 

Lage & Irmao, Unipessoal, Lda.", pelo valor de 90.000,00 euros, acrescido de IVA a taxa 

legal em vigor. 0 Sr. Vereador Dr. Filipe Viana apresentou declaras:ao de voto, que se anexa a 
presente ata, como documcnto numero dois, e se considera como fazendo parte integrante da 

mesma. ____________________________________________________________ _ 
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_3.7- EMPREITADA DE "BENEFICIA<;AO DA EB 2.3 FREIXOu- RELATORIO 

FINAL - Aprova~ao do Relatorio Final e adjudica~iio a firma "Norlima - Edificadora 

do Lima, Lda.", pelo valor de 267.915,92 euros, acrescido de IV A a taxa legaJ em vigor. 

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

Vereador Dr. Filipe Viana, aprovar o Relat6rio Final e adjudicar a empreitada de 

"Beneficia<;ao da EB 2.3 Freixe" a firma "Norlima- Edificadora do Lima, Lda.", pelo valor 

de 267.915,92 euros, acrescido de IV A a taxa legal em vigor. 0 Sr. Vereador Dr. Filipe Viana 

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

se considcra como fazendo parte intcgrantc da mesma. ______ _______ _ 

_ (04) JUNTAS DE FREGUESIA __________ _ _ _ __ _ 

_ 4.1 - FREGUESIA DE BERTIANDOS - Presente um oficio a solicitar uma 

comparticipa~Ao financeira destinada a obra de "Beneficia~iio da Rua de Crasto". A 

Cfunara Municipal deliberou por unanimidade atribuir uma comparticipa<;ao financeira no 

montantc de 13.557,00 euros (treze mil quinhentos e cinquenta e sete euros), destinada A obra 

de "Beneficiayao da Rua de Crasto", a transferir ap6s a conclusil.o da obra. ___ _ 

_ 4.2 - FREGUESIA DA RIBEIRA - Presente um oficio a solicitar uma 

comparticipa~io financeira destinada a obra de "Pavimenta~ao nos caminhos do Iugar 

do Carrascal". A Camara Municipal deliberou por unanimidade atribuir uma 

comparticipayao financeira no montante de 90.280,20 euros (noventa mil duzentos e oitenta 

euros e vinte centimos), destinada a obra de "Pavimenta9ao nos caminhos do lugar do 

Carrascal", a transferir a medida da execu<;ao da obra. __________ _ 

_ 4.3 - FREGUESIA DE SANTA COMBA - Presente um oficio a solicitar uma 

comparticipa~iio fmanceira destinada a obra de "Beneficia~lo da Rua de Crasto e 

Travessa de Crasto". A Camara Municipal deliberou por unanimidade atribuir uma 

comparticipayao financeira no montante de 17.649,00 euros (dezassete mil seiscentos e 

quarenta e nove euros), destinada a obra de "Beneficia9ao da Rua de Crasto e Travessa do 

Crasto", a transferir ap6s a conclusao dos trabalhos. ___________ _ 

_ (05) ASSUNTOS DIVERSOS ________________ _ 

_ 5.1 - PROTOCOLO DE COLABORA<;AO PARA FORMACAO EM SST ENTRE 

0 MUNICiPIO DE PONTE DE LIMA E A ASSOCIACAO HUMANITARIA DOS 

BOMBEIROS VOLUNT ARIOS DE PONTE DE LIMA - Aprova~o. A Camara 

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

Dr. Filipe Viana, aprovar o protocolo de colaborayffo. ---------- ----

5.2 FIXACAO DO PRE<;O DOS BILHETES REFERENTES AOS 

ESPETACULOS A EFETUAR NO TEATRO DIOGO BERNARDES NO MES DE 
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NOVEMBR0/2016- Aprova~o. A Cfunara Municipal deliberou por maioria com seis 

votos a favor e uma absten9ao do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, aprovar o pre9o dos bilhetes 

referentes aos espet:kulos a efetuar no Teatro Diogo Bernardes no m{!s de novembro/2016, de 

acordo como proposto. _______________ ______ _ 

5.3 a FEIRA DO LIVRO LIMIANO .. Presente um email da Coordenadora da Biblioteca 

Municipal, a solicitar autorizayllo para a realiza9ao da Feira do Livro Limiano, a decorrer 

entre os dias 09 e 23 de dezembro, na Biblioteca Municipal, com urn desconto de 40% na 

venda das publicayoes municipais. A Camara Municipal deliberou por maioria com seis 

votos a favor e uma absten~tiio do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, autorizar a realizavao da 

Feira do Livro Limiano, a decorrer entre os dias 09 e 23 de dezembro, na Biblioteca 

Municipal, com urn desconto de 40% na venda das publicayeies municipais. 0 Sr. Vereador 

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

nt'unero dois, e se considera como fazendo parte integrante da mesma. ________ _ 

5.4 - MAP A DE TURN OS DAS F ARMACIAS ARS NORTE 2017 - Emissao de 

parecer. A Cfunara Municipal deliberou por maioria com seis votos a favor e uma 

absten9ao do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, emitir parecer favoravel ao mapa de turnos das 

Fannacias ARS Norte 2017. ----------------------
_ 5.5 - FUNDA<;AO A TRIO DA MUSICA- Presente um oficio a solicitar a ccdencia 

do Teatro Diogo Bernardes para o dia 03 de maio de 2017. A Camara Municipal 

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

Viana, autorizar a ced8ncia do Teatro Diogo Bernardes para o dia 03 de maio de 2017. 0 Sr. 

Vereador Dr. Filipe Viana apresentou decJara9ao de voto, que se anexa a presente ata, como 

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

_ 5.6 - BATOTAS PONTE DE LIMA CLUBE DE DESPORTOS RADICAlS -

Presente um email a solicitar a cedencia da Expolima para o dia 19 de novembro, 

aquando da realiza~iio da "XVI Descida ao Sarrabulho''. A C§.mara Municipal deliberou 

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

autorizar a ced8ncia da Ex.polima para o dia 19 de novembro, estando a mesma condicionada 

ao pagamento de 250,00 euros, (duzentos e c.inquenta euros) acrescido de IVA a taxa legal, 

situa9ao que sera verificada no dia do evento com a apresenta9~0 do comprovativo do 

pagamento emitido pelo Municipio ao responsavel pela abertura do acesso a Expolima. Mais 

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

Viana, que sem o comprovativo do pagamento nao sera permitido o acesso e utiliza9ao 

autorizada. 0 Sr. Vereador Dr. Filipe Viana apresentou declara~ao de voto, que se anexa a 
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presente ata, como documento ntunero dois, e se considera como fazendo parte integrante da 
mesma. ______________________________________________________ __ 

_ 5.7- CASADO PESSOAL DO HOSPITAL CONDE DE BERTIANDOS- Presente 

um email a solicitar a cedencia da Expolima para o dia 17 de dezembro, para a 

realizaftilO do jantar de Natal. A Camara Municipal deliberou por maioria com seis votos 

a favor e uma absten9ao do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, autorizar a ced8ncia da Expolima 

para o dia 17 de dezembro, estando a mesma condicionada ao pagamento de 250,00 euros, 

(duzentos e cinquenta euros) acrescido de IVA a taxa legal, situa9ao que sera verificada no 

dia do evento com a apresentayao do comprovativo do pagamento emitido pelo Municipio ao 

responsavel pela abertura do acesso a Expolima. Mais deliberou por maioria com seis votos 

a favor e uma absten9ao do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, que sem o comprovativo do 

pagamento nao sera permitido o acesso e utilizavao autorizada. 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 intcgrantc da mesma. ________________ _ 

_ 5.8 - ASSOCIA<;Ao CULTURAL E RECREATIVA JOGOS E EVENTOS 

TRADICIONAIS- Ratifica~ao do despacho proferido pelo Sr. Presidente da Cftmara a 

10 de outubro de ced~ncia de palco para o dia 23 de outubro de 2016. A Camara 

Municipal deliberou por maioria com scis votos a favor e uma abstenyao do Sr. Vereador 

Dr. filipe Viana, rati:ficar o despacho proferido pelo Sr. Presidente da Camara a 10 de outubro 

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 cedencia de palco para o dia 23 de outubro de 2016. 0 Sr. 

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

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

_ 5.9- CENTRO COM VIDA 2016- 3• FASE RENOVACAO CANDIDATURAS

Aprova~ilo. A Cfunara Municipal deliberou por maioria com seis votos a favor e uma 

absten9tio do Sr. Vcreador Dr. Filipe Viana, aprovar a 3.a fase de Rcnova9ao das 

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

apresentou declaray~O de voto, que se ancxa a presente ata, como documento nfunero dois, e 

se considera como fazendo parte integrante da mesma. ___________________ _ 

_ 5.10- AGRUPAMENTO DE ESCOLAS ANTONIO FEIJ6- Presente urn email a 

solicitar a cedencia do Auditorio Rio Lima para o dia 04 de maio de 2017. A Camara 

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

Dr. Filipe Viana, autorizar a cedencia do Audit6rio Rio Lima para o dia 04 de maio de 2017. 

0 Sr. Vereador Dr. Filipe Viana apresentou declara9t10 de voto, que se anexa a presente ata, 

como documento numero dois, e se considera como fazendo parte integrante da mesma._ 
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_5.11 - ASSOCIACAO DE P AJS DA EB 2.3 ANTONIO FEIJO - Presente urn email a 

solicitar a ced~ncia do Auditorio Rio Lima para o dia 15 de dezembro de 2016. A Cfunara 

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

Dr. FiJipe Viana, autorizar a cedencia do Audit6rio Rio Lima para o d:ia 15 de dezembro de 

2016. 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 pmte integrante da 

mesma .. ___________________________ _ 

_ ESPA<;O DE INTERVEN<;AO ABERTO AO PUBLICO: 0 Senhor Presidente da 

Camara deu a palavra ao publico, dela tendo usado a palavra Manuel Moreira, Mario Leitao, 

Patricia Moreira, Elisabete Pires, Paulina Alves, tendo todos manifestado a sua discordAncia 

relativamente a instalac;ao de uma centTal de produr;ao de betuminoso na Freguesia de 

Arcozelo. 0 Sr. Manuel Sousa no uso da palavra solicitou a aten<;ao da Camara para a 

sobrelotac;ao dos cemiterios de Arcozelo. -----------------

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

necessarios. ·-- --------------------------
_(06) APROVA<;AO DA ATA EM MINUTA:- Nos termos dos numeros 3 e 4, do artigo 

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

minuta, para surtir efeitos imediatos. Esta deliberaQao 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 Excelentissi.mo Presidente da 

Cfunara declarou encerrada a reuniao pelas dezoito horas e sete mlnutos. Para constar se 

lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, vai ser assinada. _________ _ 

A Secretaria, 

clc:./\c.. t,~·c fi. r'f"\U"\,.1,~ vi l\..o ..L c.:J~ r\r7 



MOVIMENTO 51 

DECLARACAO DE VOTO 

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

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

b)_J-' d . rP; J .3/ J · 4 ,' J_-t;)' 3 A~ j.cJ;,., CS ... 

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

decisao em causa, com v1olac;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 ponte em causa, uma regra geral no anterior e neste mandata, razao pela 

qual fora intentada a competente acc;ao judicial para o efe ito; 

3 - Considerando que a nossa forma de estar implica a envolv~ncia de todos os agentes 

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

participa<;:ao de ideias; 

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

imposic;ao e nao de dialogo construtivo; 

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

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

principia da representatividade e do espirito democratico das nossas rafzes. 

Face ao expendido, em coer~ncia democratica e com mundividencia diferente de considerar o 

principia da representatividade, pel as pessoas e pelo nosso territ6rio , veto contra. 

Ponte de Lima, 24 de Outubro de 2016, 

0 Vereador do Movimento 51, 
\! ~ 

c~· <--s:. 
(Filipe Viana) 
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MOVIMENTO 51 

DECLARACAO DEVOTO 

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

das suas fungoes. declarar o seu voto de abstengao. no ~mbito do ponte 

'3.4.j' 3,s; 3-h ,' '3 + .' 5.3~ 6-'5' ... 5 .. 6'/ ~ - ±/ '5"-~ ; s.g/t.J.Ag .R 
~ I i 1 

com os fundamentos e considerandos seguintes: 5 ·}A . 

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

decisao em causa. com viola9ao legal da Lei das Autarquias Locais e dos mais elementares 

direitos democraticos; 

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

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

qual fora intentada a competente acgao 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.: on;:amento participative e 

participaQao de ideias; 

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

imposigao e nao de dialogo construtivo; 

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

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

principia da representatividade e do espirito democratico das nossas raizes; 

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

servigo e nao na esteira da pedagogia da subservi~ncia . 

Face ao expendido, em coer~ncia democratica e com mundividencia diferente de considerar o 

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

Ponte de Lima, 24 de Outubro de 2016, 

0 Vereador do Movimento 51, 

-)h(~ ~ 
(Filipe Viana) 

1 
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