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F AL T AS: 0 Sr. Vereador Gaspar Correia Martins nao esteve presente na 
reuniiio da Camara, gozo legal de ferias, pelo que a sua falta foi considerada 
justificada. 

Inlcio da Reuniiio: Quinze lwras 

Encerramento: Dezanove horas e quarenta e sete minutos 

Secreta rio: Cheje de Divislio Municipal: Dr. a Maria Sofia Fernandes Velho de 
Ca.<iltro Armijo 

Prestotl Colahorar;iio Tect~ica: 

Resumo Diario de Tesouraria: 
Sa/do ..................... 15.914.187,66 Euros 

OBS: 
A Ata foi aprovada por minuta 
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PERIODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA: ------------------------------
--0 Sr. Presidente deu inicio a reuniao, tendo a Camara Municipal de Ponte de Lima 

agraciado o atleta Fernando Pimenta e o seu treinador Helio Lucas, pelo seu esfor'ro e 

dedicac;ao no ambito da particip~ao nos Jogos Olimpicos Rio 2016. 0 Sr. Presidente da 

CAmara Municipal referiu ainda que estas duas personalidades merecem o respeito de todos, 

enchendo a todos de orgulho por terem levado tao Ionge o nome de Portugal e de Ponte de 

Lima. Mais referiu que o reconhecimento que hoje e feito pela Ctlmara Municipal servin\ de 

exemplo para outros cidadaos de Ponte de Lima, servindo como estimulo, s6 se conseguindo 

ter este sucesso com muita dedicayao, esfor9o e empenho, procurando assim a Cdmara 

MunicipaJ reconhecer o trabalho e o esforc;o do atleta Femando Pimenta e do seu treinador 

Helio Lucas. ------------------------------------------------------------
--0 Sr. Presidente propos urn voto de louvor ao atleta Fernando Pimenta e ao seu 

treinador Helie Lucas. A Camara Municipal deliberou por unanimidade aprovar o voto 

proposto devendo ser dado conhecimento. ----------------------------------

Ainda no usa da palavra o Sr. Presidente da Camara Mwucipal agradeceu aos 

organizadores e a todos os que participaram e proporcionaram para que o maier evento 

desportivo realizado em Ponte de Lima, o Campeonato do Mundo de Horseball, fosse urn 

sucesso, tendo sido Ponte de Lima distinguida como premio de Melhor Destino de Horseball 

pela Federa<;ao Intemacional de Horseball. -----------------

--Deixou ainda uma palavra de agradecimento a todos os que permitiram e participaram 

na organizac;ao quer da Feira dos Petiscos quer do concerto do Tony Carreira. ______ _ 

__ Relativamente aos inc@ndios t1orestais que assolaram o nosso Concelho o Sr. Presidente 

propos urn voto de reconhecimento e agradecimento a Associa<;ao Humanitaria dos 

Bombeiros Voluntaries de Ponte de Lima, aos Presidentes das Juntas de Freguesia, a Policia 

de Seguranya Publica, a Guarda Nacional Republicana, aos Sapadores Florestais, a Cruz 

Vermelha Portuguesa, aos escuteiros, aos trabalhadores do municipio e a todos os que de uma 

fonna geral participaram e colaboraram no combate aos inc~ndios florestais que assolaram o 

nosso Concelho. ---------------------------------------------------------
--0 Sr. Presidente no uso da palavra e considerando o disposto na alinea m) do n° 1 do 

art.0 35° do Anexo Ida Lei n° 75/2013, de 12 de sctembro, comunicou que considerando que a 

proxima reuniao de Camara coincide com a data da realizayao das Festas Concelhias- Feiras 

Novas- a mesma sen\ antecipada para o dia 9 de setembro as 15h00m no mesmo local. __ 

__ Por (utimo deixou uma palavra para a Rusga Tfpica da Correlha que venceu o festival 

intemacional Rimini Fest, na ltalia, entre grupos de folclore, dan9a e musica tradicional de 

variospruses. __________________________________________________________ __ 
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_Intervenrno dos Vereadores: -------------- ----- --

_ Usou da palavra, em primeiro Iugar o Sr. Vereador Eng.0 Manuel Barros para deixar uma 

palavra de agradecimento ao Sr. Vereador Eng.0 Vasco Ferraz pela capacidade que 

demonstrou na coordenayao dos esfor9os no cornbate aos incendios que assolaram o nosso 

Concelho. __________________________________ __ 

__ 0 Sr. Vereador Eng.0 Vasco Ferraz n~o quis deixar de referir que este inc~ndio teve 

uma propor9ao consideravel, no entanto o feedback que tem tido e que Ponte de Lima e um 

dos Concelhos mais bern preparados no que toea ao combate aos incendios. Deixou uma 

palavra de agradecimento a populayao ern geral que esteve sempre presente e ativa no 

combate aos incendios nos locais onde os meios existentes eram insuficientes para cornbater 

os fogos ativos. Deixou ainda uma palavra especial ao Sr. Comandante do Corpo de 

Bombeiros da AHBVPTL, que aquando da ativa9ao do Plano Municipal de Emergencia, teve 

urn comportamento e uma forma de estar perante a situa9fi0 que se estava a viver, exemplar, 

tendo conseguido de alguma forma, tornar a "redea" de uma situa<;:ao que de alguma forma, 

estava descontrolada por causa da falta de meios. _______________ __ 

__ De scguida o Sr. Vereador Eng.0 Manuel Barros no uso da palavra rccomendou a 
Camara Municipal que repensasse a estrategia de recolha do lixo no mes de agosto, como 

aurnento da popula9!0 neste m~s, considerando a vinda dos emigrantes, recomendando a 
Camara que pensasse numa solu9ao mais cficaz para a recolha de lixo no mes de agosto. 

Referiu ainda ter sido uma boa ideia a de descentralizar algumas iniciativas por parte da 

Associa9ao Concelhia das Feiras Novas para o Largo da Lapa, no ambito da programarrao 

estabelecida. no entanto verificou que de facto a Cfunara Municipal mais cedo ou mais tarde 

vai ter que fazer uma interven9~0 de maior profundidade, pavimento, ilumina9ao publica, 

repararrao dos bancos, etc. Refcriu ainda que relativamente as Feiras Novas a Comissao 

deveria aproveitar, nao para este ano pois ja esta muito em cima da hora, mas para o futuro, 

relembrar e homenagear todos os elementos que pertenceram as Feiras Novas e que dcram urn 

contributo consideravel, permitindo desta forma que ainda hoje existam as Feiras Novas. 

Questionou ainda o Sr. Presidente se tem conhecimento de que urn elemento do quadro 

superior tecnico do Municipio teceu publicamente comentarios muito graves relativamente a 

inaugura9~0 de um monumento ao emigrante na Freguesia da Seara, no dia 14 de agosto. 

Declarou que efetivamente todos tcmos liberdade de expressao, no entanto, entende que aqui 

tcm de haver alguma etica profissional, estamos a falar de um tecnico do q uadro superior com 

responsabilidades~ que lida no seu dia-a-dia com as freguesias, considerando que foram 

prestadas declara95es muito graves por um tecnico superior com rcsponsabilidades na area 

cultural, constando no seu perfil do facebook como diretor do Teatro Diogo Bernardes, 
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tecnico superior no Municipio de Ponte de Lima, considerando que a postura de cada urn 

deveni coincidir com as suas responsabilidades, nao fazendo sentido este tipo de comentarios. 

--Por ultimo usou da palavra 0 Sr. Vereador Dr. Filipe Viana que abordou OS seguintes 

assuntos: agenda cultural da Cfunara Municipal de Ponte de Lima, o programa cultural da 

Cfunara Municipal de Ponte de Lima e todo pago pelo on;:amento da mesma ou existem outras 

fontes ou formas de financiamento; Resolu9ao da Assembleia da Republica n. 0 179/2016; 

parabenizou todos os ~xitos desportivos e educativos; Rua Conde de Bertiandos e Largo da 

Lapa precisam de uma intervenc;~o; limpeza do espac;o p(tblico; no parapeito da Ponte 

Medieval foram colocados alguns suportes que nllo serllo os mais adequados; desporto e 

brimistica - ha pessoas a solicitar equipamentos de gimistica pelo Concelho; ausencia 

prolongada de eletricidade ao nivel do Concelho- varias queixas; Decreta-Lei 11.0 58/2016, de 

29 de agosto, sobre as questoes relativas ao atendimento prioritario; Dia Internacional da 

Solidariedade~ reorganiza<rllo adrninistrativa das Freguesias; PDM, como esta a decorrer o 

processo, em que fase se encontra~ perguntou ainda se ha algum tipo de apoio a suinicultura e 

as explorac;oes leiteiras. ------------------------

_ 0 Sr. Presidente e os Srs. Vereadores prestaram os esclarecirnentos tidos por necessaries._ 

ORDEM DO DIA: Presente a ordem de trabalhos, foram tomadas as seguintes resolu9oes 

acetca dos assuntos dela constantes. ---------------------
_(01) APROV A<;AO DA ATA DA REUNIAO ANTERIOR: - A Cfunara Mtmicipal em 

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

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

numeros 3 e 4 do citado artigo~ deliberou aprovar a ata da reunia.o realizada em 01 de agosto 

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

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

Vereadores Eng.o Manuel Banos e Dr. Filipe Viana. 0 Sr. Vereador Eng.0 Manuel Barros 

apresentou declara9~0 de voto, que se anexa a presente ata, como documento nfunero cinco, e 

se considera como fazendo parte integrante da mesma. _____________ _ 

(02) OBRAS PUBLICAS -----------------

2.1- EMPREITADA DE "REQUALIFICA<;AO DA RUA DO ARRABALDE DE so 
JOAO DE FORA" · RELATORIO FINAL - Aprova~Ao do Relatorio Final e 

adjudica~fto a firma "lnovlima - Engenharia e Constru~iio, Lda." pelo valor de 

480.385,20 euros, acrescido de IV A a taxa legal em vigor. A Camara Municipal deliberou 

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

aprovar o Relat6rio Final e adjudicar a empreitada a fmna "Inovlima - Engenharia e 

Constru<rao, Lda." pelo valor de 480.385,20 euros, acrescido de IV A a taxa legal em vigor. 0 
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Sr. Vereador Dr. Filipe Viana apresentou declara9iio de voto, que se anexa a presente ata, 

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

2.2 - EMPREITADA DE ''REQUALIFICACAO DA RUA DO SANTUARIO DO 

SENHOR DO SOCORRO - LABRUJA" - RELATORIO FINAL - Aprova~ao do 

Relatorio Finale adjudica~iio a firma "Jnovlima- Engenharia c Constru~ao, Lda." pelo 

valor de 263.421,28 curos, acrescido de IV A a taxa legal em vigor. A Cfunara Municipal 

deliberou por maio ria com cinco votos a favor e wn voto contra do Sr. V creador Dr. Filipe 

Viana, aprovar o Relat6rio Final e adjudicar a empreitada a firma "Inovlima - Engenharia e 

Constru9ao, Lda.H pelo valor de 263.421,28 euros, acrescido de IVA a taxa legal em vigor. 0 

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

como docwnento numero urn, e se considera como fazendo parte integrante da mcsma. __ _ 

_ 2.3- EMPREITADA DE "CONSTRUCAO E CONSERVA(:AO DE PASSEIOS E 

OUTROS ESPA<;OS PUBLICOS- REQUALIFICA<;AO DO LARGO DO TERREIRO 

- GANDRA" - RELATORIO FINAL - Aprova~iio do Relatorio Final e adjudica~ao a 
firma "Naron S. L. Sucursal em Portugal'' pelo valor de 364.939,52 euros, acrescido de 

IV A a taxa legal em vigor. A C§.mara Municipal deliberou por maioria com cinco votos a 

favor e urn voto contra do Sr. Vercador Dr. Filipe Viana, aprovar o Relat6rio Final e adjudicar 

a empreitada a firma "Naron S. L. Sucursal em Portugal" polo valor de 364.939,52 euros, 

acrescido de IV A a taxa legal em vigor. 0 Sr. Vereador Dr. Filipc Viana apresentou 

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

como fazendo parte integrantc da mesma. ________________ _ _ 

_ 2.4- EMPREITADA DE "BENEFICIA<;AO DA REDE VIARIA MUNICIPAL NA 

VILA DE PONTE DE LIMA - REQUALIFICA<;AO DA RUA DE CONDE DE 

BERTIANDOS E PONTE DE CRASTO" - RELATORIO FINAL- Aprova~ao do 

Relat6rio Final e adjudica~ilo a firma "Predilethes - Constru~ao, Lda." pelo valor de 

804.615,30 curos, acrescido de IVA a taxa legal em vigor. A Cdmara Municipal deliberou 

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

aprovar o Relat6rio Final c adjudicar a empreitada a firma "Predilethes - Constru9g0, Lda." 

pelo valor de 804.615,30 euros, acrcscido de IVA a taxa legal em vigor. 0 Sr. Vereador Dr. 

Filipe Viana apresentou declara9ao de voto, que sc anexa a presente ata, como documento 

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

_ 2.5 - EMPREJTADA DE "REQUALIFICACAO DA AREA ENVOLVENTE A 
EXPOLIMA"- RELATORIO FINAL- Aprova~iio do Relatorio Finale adjudica~io a 
firma "Armindo Afonso, Lda." pelo valor de 1.280.637,09 euros, acrescido de IV A a taxa 

legal em vigor. A Camara Municipal deliberou por maioria com cinco votos a favor e urn 
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voto contra do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, aprovar o Relat6rio Final e adjudicar a 

empreitada a firma ''Armindo Afonso, Lda." pelo valor de 1.280.637,09 euros, acrescido de 

IVA a taxa legal em vigor. 0 Sr. Vereador Dr. Filipe Viana apresentou declararyao de voto, 

que se anexa a presente ata, como documento numero um, e se considera como fazcndo parte 

integrante da mesma. ________________________ _ 

2.6 - EMPREITADA DE ''CENTRO NAUTICO - AMPLIA<;AO DAS 

INST ALAc;OES DE APOIO A ATIVIDADES NAUTICAS - 28 FASE - 2° 

RELAT6RIO FINAL- 28 ADJUDICA<;AO • Aprova~ao da Minuta do Contrato. A 

Camara Municipal deliberou por maioria com cinco votos a favor c urn voto contra do Sr. 

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

apresentou declara91lo de voto, que sc anexa a presente ata, como documento numero urn, e se 

considera como fazendo parte integrante da mesma. _____________ _ _ 

_ 2.7 - EMPREITADA DE "ALARGAMENTO DA ATUAL REDE DE ESGOTOS -

SANEAMENTO DE EFLUENTES DO P6LO DA QlJEIJADA/ANAIS E FORNELOS -

ET AR" - ANALISE DE ERR OS E OMISSOES - Ratifica~io do dcspacho proferido pclo 

Sr. Presidente da Camara a 03 de agosto de 2016, de aprova~i\o dos erros e omiss6es 

aceites, de autoriza~ao de prorroga~ao do prazo para apresentaf;io de propostas para as 

23:59:00 horas do dia 09 de agosto de 2016. A Cfunara Municipal deliberou por maioria 

com cinco votos a favor e urn voto contra do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, ratificar o 

despacho proferido pelo Sr. Presidente da Cfunara a 03 de agosto 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 

aprova91lo dos erros e omiss5es aceites, de autoriza9ao de prorroga9ffo do prazo para 

apresenta9ao de propostas para as 23:59:00 horas do dia 09 de agosto de 2016. 0 Sr. Vereador 

Dr. Filipe Viana apresentou declara9ffo de voto, que se anexa a presente ata, como documento 

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

2.8 - EMPREJTADA DE "ALARGAMENTO DA ATUAL REDE DE ESGOTOS -

ET AR DE FREIXO" • ANALISE DE ERROS E OMISSOES - Ratifica~iio do despacho 

proferido pelo Sr. Presidente da Cimara a 03 de agosto de 2016, de aprova~ao dos erros 

c omiss6es aceites, de autoriza~io de prorroga~io do prazo para apresenta~ao de 

propostas para as 23:59:00 horas do dia 08 de agosto de 2016. A Camara Municipal 

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

Viana, ratificar o despacbo proferido pelo Sr. Presidente da Cfunara a 03 de agosto 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 aprova9iio dos erros e omiss5es aceites, de autoriza9iio de prorroga9ff0 do 

prazo para apresenta9ffo de propostas para as 23:59:00 horas do dia 08 de agosto de 2016. 0 
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Sr. Vereador Dr. Filipe Viana apresentou declara<;ao de voto, que se anexa a presente ata, 

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

_ 2.9 - EMPREITADA DE ~~REQUALIFICA!;AO DO LARGO DOMINGOS 

PEREIRA DE ARAUJO E EXECU!;AO DE PASSEIOS NA EN306 (KM 36,200 A KM 

36,900) - FREIXO" - TRABALHOS A MAIS E A MENOS - Aprova~ao. A Camara 

Municipal deliberou por maioria com quatro votos a favor, um voto contra do Sr. Vereador 

Dr. Filipe Viana e uma absten9ao do Sr. Vereador Eng. a Manuel Barros, aprovar as alteray5es 

ao projeto inicial, os trabalhos a menos, bem como a adjudicayffo dos trabalhos a mais, pclo 

valor de 133 050,378 euros, acrescido de IVA a taxa legal em vigor. Os Srs. Vereadores Dr. 

Filipe Viana e Eng.0 Manuel Barros apresentaram declarar;oes de voto, que se anexam a 
presente ata, como documento nfunero um e seis. respetivamente, e se consideram como 

fazendo parte integrante da mesma. ___________________ _ 

_ 2.10 - EMPREITADA DE "REQUALIFICAc;AO URBANA - CENTRO CIVlCO 

DE S. PEDRO D' ARCOS" - Aprova~i\o de projeto, da abertura de concurso publico, do 

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

A Camara Mtmicipal deliberou por maioria com cinco votos a favor e um voto contra do Sr. 

Vereador Dr. Filipe Viana, aprovar o projeto, a abertura de concurso publico, o programa de 

concurso, caderno de encargos e o prazo de execu9ao em 180 dias. Mais deliberou por 

maioria corn cinco votos a favor e urn voto contra do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, designar 

o jUri do procedimento sendo constituido pelo Sr. Vice-Prcsidcnte Gaspar Correia Martins, 

peJo Chefe da DEP, Eng0 Rogerio Lopes MargaJho de Oliveira e pela Chefe da DAF, Dr.a 

Maria Sofia Fernandes Velho de Castro Araujo. 0 Sr. Vereador 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. __________________ _ 

_ (03) JUNTAS DE FREGUESIA _______________ _ 

_ 3.1 - FREGUESTA DE CALHEffiOS - Presente um oficio a solicitar uma 

comparticipa~ao financeira destinada a pavimenta~ao da envolventc exterior da capela 

mortuaria. A Camara Municipal deliberou por unanimidade atribuir runa comparticipayffo 

fmanceira de 70% ate ao montante maximo de 10.016,26 euros (dez mile dezasseis euros e 

vinte e seis centimos), destinada a pavimenta9ao da envolvente exterior da capela mortuaria, a 

liquidar ap6s a conclus[o da obra. ____________________ _ 

3.2 - FREGUESIA DA CORRELHA- Presente um ofido a solicitar o adiantamento 

das 38 e 4a tranches/2016. A Cfunara Municipal deliberou por unanimidade autorizar o 

adiantamento das 311 e 411 tranches/2016, com excer;ao das verbas relativas a limpeza da rede 

viaria. --------------------------------------------------------------
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_3.3 - FREGUESIA DE SANTA CRUZ DO LIMA - Presente urn oficio a solicitar 

uma comparticipa~ao financeira destinada a pavimenta~ao da rua do Calvario, muros 

de suporte nas ruas de Bacozil, Vinha Nova, Travessa dos Loureiros e beneficia~ao da 

rua Monte do Castelo. A Camara Municipal deliberou por unanimidadc atribuir uma 

comparticipac;:~o financeira de 70% ate ao montante maximo de 8.050;70 euros (oito mil e 

cinquenta euros e setenta c~ntimos), destinada a obra de pavimenta<;l'lo da rua do Calvario, 

muros de suporte nas mas de Bacozil, Vinha Nova, Travessa dos Loureiros, a transferir a 
medida da execu<;ao das obras. Mais deliberou por unanimidade atribuir uma 

comparticipac;:ao financeira no montante de 4.430,80 euros (quatro mil quatrocentos e trinta 

euros e oiteota centimos), destinada a obra de beneficia9aO da rua Monte do Castelo, a 

transferir a medida da execuc;:!o das obras .. _________________ _ 

_ 3.4- FREGUESIA DE CALHEIROS- PROPOSTA- ADENDA AO ACORDO DE 

EXECUCAO DE DELEGA<;AO DAS COMPETENCIAS - AL TERACAO AOS KMS 

DE REDE VIARIA - Aprova~ao. A Camara Municipal deliberou por maioria com cinco 

votos a favor e um voto contra do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, aprovar a Adenda ao Acordo 

de Execuc;:~o de Delega<;ao de Competencias da Freguesia de Calheiros. Mais deliberou por 

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

a aprecia<;ao e aprovac;:a:o da Assembleia Municipal, nos termos e para os efeitos previstos na 

alinea k) do n° 1, do art. o 25, da Lei n° 7 5/2013; de 12 de setembro .. ________ _ 

3.5 - FREGUESIA DE BEIRAL DO LIMA • PROPOSTA - ADENDA AO 

ACORDO DE EXECU<;AO DE DELEGACAO DAS COMPETENCIAS -

AL TERACAO AOS KMS DE REDE VIARIA - Aprova~iio. A Camara Municipal 

deliberou por maioria com cinco votos a favor e wn voio contra do Sr. Vereador Dr. Filipe 

Viana, aprovar a Adenda ao Acordo de Execu<;ao de Delega((ao de Compet~ncias da 

Freguesia de Beiral do Lima. Mais deliberou por maio ria com cinco votos a favor e um voto 

contra do Sr. Vercador Dr. Filipe Viana, submeter a apreciayi!o e aprovayi!o da Assembleia 

Municipal , nos tem1os e para os efeitos previstos na alinea k) do n° 1, do art.0 25, da Lei n° 

75/2013, de 12 de setembro. ____________________ _ 

_ 3.6 - FREGUESIA DE CALHEIROS - PROTOCOLO DE CEDENCIA DA 

UTILIZA<;AO DO POLIDESPORTIVO DE CALHEIROS - Aprova~l\o. A Cfunara 

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

Dr. Filipe Viana, aprovar o protocolo. 0 Sr. Vereador Dr. Filipe Viana apresentou declara<;ao 

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

fazendo parte integrante da mesma. ___________________ _ 
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_3. 7 - FREGUESIA DE ARCOZELO - Presente urn processo de fiXa~ao toponimica. 

Aprecia~ao e aprova~io. A Camara Municipal deliberou por maioria com cinco votos a 

favor e uma abstenyao do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, aprovar a proposta de fixas:l!o 

toponimica e atribuir uma comparticipa9ao financeira no montante de 1.000,00 euros (mil 

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

mesma. ____________________________________________________________ __ 

3.8- FREGUESIA DA SEARA- Presente urn oficio a solicitar o adiantamento das 

3° e 411 tranches/2016. A 01mara Municipal deliberou por unanimidade autorizar o 

adiantamento das 3a e 4a tranches, com excec;ao das verbas relativas a limpeza da rede viaria._ 

3.9 - FREGUESIA DE BEIRAL DO LIMA - Presente um oficio a solicitar uma 

comparticipa~iio financcira destinada ao alargamento e pavimenta~iio das ruas de 

Roriz, Lavacido e rua Leira do Coto. A Camara Municipal deliberou por unanimidade 

atribuir uma comparticipa9ao de 70% ate ao morrtante maximo de 32.351 ,20 euros (trinta e 

dois mil trezentos e cinquenta e um euros e vinte centimos) destinada a obra "Alargamento e 

pavimentayao das ruas de Roriz, Lavacido e rua Leira do Coto" a transferir a medida da 

execu9aodasobrM. ____________________________________________________ _ 

3.10 - FREGUESIA DE S. MARTINHO DA GANDRA - Presente um oficio a 

solicitar uma comparticipa-rao financeira destinada a pavimenta~Ao e constru-rao do 

muro de suporte da rua do Calvario. A Camara Municipal deliberou por unanimidade 

atribuir uma comparticipa9ao de 70% ate ao montante maximo 3.361.30 euros (tres mil 

trezentos e sessenta e urn euros e trinta centimos) destinada a obra de ''Pavimentas:~o e 

constnH;~o do muro de suporte da ma do Calvano", a transferir ap6s a conclus~o das obras. __ 

_ 3.11 - FREGUESIA DE CAL VELO - Presente urn offcio a solicitar uma 

comparticipa~ao financeira destinada a pavimenta~ao da rua do Calvario, rua de 

Martim e Travessa do Sardoal. A Cfunara Municipal deliberou por unanimidade atribuir 

uma compa1ticipa9ao de 70% ate ao montante maximo 17.451 ,90 euros ( dezassete mil 

quatrocentos e cinquenta e urn euros e noventa centimos), destinada. a obra de "Pavimentayao 

da rua do Calvano, rua de Martim e Travessa do Sardoal", a transferir ap6s a conclusao das 

obras. ---------------------------------------------------------------
_3.12 - FREGUESTA DE SA - Presente um ot'fcio a solicitar uma comparticipa~ao 

fmanceira destinada a obras de beneficiafYi\O das ruas da Botelha e da Cruz da Pedra, e 

tro~os das ruas da Rainha, Carcavcira, Fonte Nova e Louredo. A Cdmara Municipal 

deliberou por unanimidade atribuir uma comparticipa9ao no montante de 45.527,00 euros 

(quarenta e cinco euros e quinhentos c vinte e sete euros), destinada a obra de "Beneficias:ao 
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das ruas da Botelha e da Cruz da Pedra, e tro9os das ruas da Rainha, Carcaveira, Fonte Novae 

Louredo", a transferir ap6s a conclusao das obras. _______________ _ 

3.13 CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DELEGACAO DE 

COMPETENCIAS - TRANSPORTES ESCOLARES 2016/2017 - APROV A(;AO. A 

Camara Municipal deliberou por maioria com cinco votos a favor e wn voto contra do Sr. 

Vereador Dr. Filipe Viana; aprovar a minuta do Contrato Interadministrativo e respetivo 

anexo, para a delegac;a:o e exercfcio, para as juntas de Freguesia, de competencia a que se 

refere a alinea gg) do n° 1 do art.0 33° da Lei n° 75/2013 de 12 de setembro, relativa ao 

transporte escolar para o ano letivo 2016/2017. Mais deliberou por maioria com cinco votos 

a favor e um voto contra do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, submeter a apreciac;~o e aprovac;ao 

da Assembleia Municipal, em confomlidade como disposto na aHnea k) do n° 1 do art.0 25 da 

Lei n° 75/2013, de 12 de setembro. 0 Sr. Vereador Dr. Filipe Viana apresentou declara9ao de 

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

parte integrante da mesma. _______________________ _ 

3.14 - FREGUESIA DA SEARA - Presente urn oficio a solicitar uma 

comparticipa~ao financeira destinada a obras de beneficia~iio das ruas da Castelhana, 

rua Moinho do Vento e Travessa da Bou~a. A Camara Municipal deliberou por 

unanimidade atribuir uma comparticipac;~o de 70% ate ao montante maximo de 7.531,30 

euros (sete mil quinhcntos e trinta e urn euros e trinta centimos) destinada a pavimenta9ao 

fora das areas de saneamento. Mais deliberou por unanimidade atribuir uma 

comparticipac;ao de 13.181,10 euros (treze mil cento e oitenta e urn euros e dez c~ntimos), 

destinada a pavimentac;lio nas areas de saneamento, a transferir ap6s a conclusao das 

obras. ---------------------------------------------------------------
_ (04) ASSUNTOS DIVERSOS _________ ______ _ 

4.1 - AQUISI<;AO DE TERRENO A MARIA ROSA ESTEVES ALVES, 

DOMINGOS ELOI ALVES FAGUNDES E ELSA MARINA ALVES FAGUNDES, NO 

LUGAR DE FIGUEJRAS, FREGUESTA DE ARDEGAO, FREIXO E MATO. -A 

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

Vereador Dr. Filipe Viana, adquirir a Maria Rosa Esteves Alves, Domingos El6i Alves 

Fagundes e Elsa Marina Alves Fagundes, 295 m2 de PREDIO RUSTICO, area m.elhor 

identificada no levantamento topografico anexo a proposta, sito no Iugar de Figuciras, 

freguesia de Ardegao, Freixo e Mato, deste Concelho, composto por leira de lavradio, a 

confrontar do Norte com Rosa Pereira da Costa 97, de Sul com Eva Fernandes, de Nascente 

com Armando da Costa e de Pocnte com Manuel de Lin1a Alves, descrito na conservat6ria do 

Registo Predial de Ponte de Lima sob o numero 615 da freguesia de Ardega:o, Freixo e Mato e 
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inscrito na matriz predial rustica sob o artigo 340, com o valor patrimonial de € 8,05, pelo 

pres:o global de 5.900,00 euros (cinco mil e novecentos euros). 0 Sr. Vereador Dr. Filipe 

Viana apresentou declaras:~o de voto, que se anexa a presente ata, como documento mlmero 

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

_ 4.2 - AQUISIC';AO DE TERRENO A ANA OLIVEIRA FAGUNDES 

MAGALHAES, ANTONIO CASIMIRO OLIVEIRA MAGALHAES E ALEXANDRA 

OLIVEIRA MAGALHAES, NO LUGAR DE FIGUEIRAS, FREGUESIA DE 

ARDEGAO, FREIXO E MATO. A Camara Municipal deliberou por maioria com cinco 

votos a favor e w11 voto contra do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, adquirir a Ana Oliveira 

Fagundes Magalh~es, Ant6nio Casimiro Oliveira MagalM.es e Alexandra Oliveira Magalh~es, 

764 m2 do PREDIO RUSTICO, area mellior identificada no levantamento topognifico 

anexo a proposta, sito no lugar de Figueiras, freguesia de Ardegao, Freixo e Mato, deste 

Concelho, composto por campo de lavradio, a confrontar do Norte com Jose Miranda 91 , de 

Sui com Antonio Carvalho Magalhaes 95, de Nascente com Imidio Rebelo Soares e de Poente 

com Manuel de Lima Alves, descrito na conservat6ria do Registo Predial de Ponte de Lima 

sob o numero 280 da .freguesia de Ardegao, Freixo e Mato e inscrito na matriz predial rustica 

sob o artigo 328, com o valor patrimonial de € 55,44, pelo pre90 global de 15.280,00 euros 

(quin.ze mil duzentos e oitenta euros). 0 Sr. Vereador Dr. Filipe Viana apresentou declarayao 

de voto, que se anexa a presente ata, como documento ntlffiero tlffi, e se considera como 

fazendo parte integrante da mesma. __________________ _ _ 

4.3 - PRO POSTA DE P ARCERIA CAMP ANHA FERRERO BY TLC 

MARKETING - Aprova~Ao. A Camara Municipal deliberou por unanimidade aprovar a 

proposta de parceria. 0 Sr. Vereaclor Dr. FHipe Viana ausentou-se da sala, nao tendo 

participado na vota9ao. -----------------------

_4.4 - AL TERAC';AO DE TMNSITO DURANTE 0 PERiODO DAS FEIRAS 

NOV AS • Prcsente uma proposta da Comissao de Festas das Feiras Novas a propor as 

altera~oes ao transito com inicio as 19h00m do dia 07 de setembro, ate as 08h00m do dia 

13 de setembro de 2016. A Camara Municipal deliberou por maioria com cinco votos a 

favor e tlffi voto contra do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, aprovar a prutir do dia 7 de 

Setembro de 2016, as l9h, ate ao dia 13 de Setembro de 2016, as 8h, as seguintes altera9oes 

de n·ansito: Seutido Proibido: Rua Agostinho Jose Taveira, no sentido da Ponte de N.8 

Senhora da Guia, ate a Pra9a da Rept'1blica, com exce9ao de taxis; AvenidaAnt6nio Feij6, no 

sentido descendente, desde o cruzamento do Hospital, ate a Pra9a da Republica, com exce9~o 

de vefculos para carga e descarga de abastecimento a Vila de Ponte de Lima e Feirantes~ Rua 

General Norton de Matos, desde a Via do Foral Velho de D. Teresa (rodovia) ate a Rua Dr. 
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Ferreira Carmo; Rua de Vandeuvre. desde a Via do Foral Velho de D. Teresa (rodovia) ate a 
(Praya da Graciosa (Rotunda Ant6nio Feij6); Rua do Arrabalde de S. Joa.o de Fora, desde a 

Ponte de Crasto ate ao cruzamento da Rua Conde de Bertiandos; Rua Conde de Bertiandos. 

desde a Rua do Arrabalde deS. Joao de Fora. ate a Rua Dr. Luis da Cunha Nogueira; Rua Dr. 

Luis da Cunha Nogueira, desde a Rua Conde de Bertiandos, ate ao Largo dos Quarteis; 

Entrada para o ediflcio Novo Leblon, exceto a moradores; Rua Jose Abreu Coutinho, no 

sentido do Largo dos Quarteis para a Rua de Fonte da Vila; Rua Dr. Francisco Abreu Maia, 

no sentido partindo do Largo da Alegria para a Via do Foral Novo de D. Manuel I (E.N.); No 

acesso ao Caminho da Veiga de Crasto. no sentido Crasto- Expolima, a vefculos pesados, 

exceto carros de gado; Na rua da Expolima no sentido deS. Joa.o ao loteamento J. Alves; Na 

Alameda Marginal de S. Joa.o, junto ao rio; Rua detras dos Palheiros, no sentido Antepa<;:o 

para o Largo da Alegria; Rua da Ponte Seca, no sentido da Via do Foral Novo de D. Manuel I 

(E.N.). ate ao Largo da Alegria; Caminho de Antepa9o de Cima (Nascente/Poente); Rua 

Conde da Barca. no sentido do Largo da Alegria ate ao Largo da Esta<;:ao; Rua Antonio 

Pereira Rego no sentido da Via do Foral de D. Manuel I para a Rua Conde da Barca; 

Estacionamento proibido: Em todo o reci.nto da festa exceto cargas e descargas, ma do 

arrabalde de S. Joao de Fora e Rua General Norton de Matos. Mais deliberou por maioria 

com cinco votos a favor e urn voto contra do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, condicionar o 

tr!insito nos elias 10, 11 e 12 de Setembro no percurso dos Cortejos Etnografico, Hist6rico e da 

Procissao. Mais deliberou por maioria com cinco votos a favor e mn voto contra do Sr. 

Vereador Dr. Filipe Viana, que as alterac;Oes de tr§nsito sao temporarias e excecionais. 

aplicando-se apenas durante o perfodo das Festas; que as proibi9oes no sentido do tr§.nsito e 

estacionamento nao se aplicam as viaturas de Bombeiros. O~mara Municipal, Ambuldncias, 

EDP, Correios e veiculos ao ServiQO da Comiss~o de Festas, devidamente identificados com 

Cartao. Menc;~o a Matrlcula e Carimbo da Associa9ao Concelhia das Feiras Novas, 

competindo as For<;as de Seguranr;a assegurar o cumprimento destas condicionantes do 

transite no decorrer das Feh·as Novas. Mais deliberou por maioria com cinco votos a favor e 

um voto contra do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, autorizar as cargas e descargas devidamente 

just1t1cadas, entre as 05h e as 1lh e das 18.30h as 20.00h, atraves da Avenida Antonio Feij6. 

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. __ _ 

4.5 - ASSOCIA<;AO CONCELIITA FEIRAS NOV AS - Presente urn email a solicitar 

autoriza~io para a utiliza~iio do terrado do Centro Historico com suas benfeitorias, 

terrado da feira e areal, no periodo compreendido entre as 20:00 boras do dia 05 de 

setembro e as 24:00 horas do dia 18 de setembro de 2016, area da Expolima e areas 
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circundantes. A Cfunara Municipal delibcrou por maioria com quatro votos a favor e urn 

voto contra do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, autorizar a utilizayao do terrado do Centro 

Hist6rico com suas benfeitorias, terrado da feira e areal, no periodo compreendido entre as 

20:00 horas do dia 05 de setembro e as 24:00 horas do dia 18 de setembro de 2016, area da 

Expolima e areas circundantes. A Sr.a Vereadora Dr.11 Ana Machado ni1o votou; declarando-se 
impedida. ________________________________________________________ __ 

4.6- PROTOCOLO ENTRE 0 MUNICIPIO DE PONTE DE LlMA E A CASADO 

POVO DE VITORINO DOS PIAES - Aprova~ao. A Camara Municipal deliberou por 

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

protocolo. ____________________________ _ _ 

_ 4.7 - ADENDA AO PROTOCOLO DE PARCERIA ''DA SERRA D' ARGA A FOZ 

DO .ANCORA" ENTRE OS MUNiCIPIOS DE CAMI.NHA, PONTE DE LIMA E 

VIANA DO CASTELO - Aprova~Ao. A Camara Municipal deliberou por maioria com 

cinco votos a favor e uma absten9ao do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, aprovar a adenda ao 

protocolo. _ ___________________________ _ 

_ 4.8 - AQUISICAO DE SERVI<;OS PARA A ELABORA<;AO DO PLANO DE 

COMUNICACAO PARA A DO PROJETO "CANDIDATURA DA SERRA D' ARGA A 
FOZ DO ANCORA" - Emissio de parecer favoravel a aprova~io do caderno de 

encargos. A Camara Municipal deliberou por maioria com cinco votos a favor e urn voto 

contra do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, emitir parecer favon\vel a aprovaQao do caderno de 

encargos .. _ _______ ____________________ _ 

_ 4.9 - INFORMA<;AO DA QUAL CONSTA OS COMPROMISSOS PLURIANUAIS 

ASSUMIDOS AO ABRIGO DA AUTORIZA<;AO PREVIA NO AMBITO DA LEI DOS 

COMPROMISSOS, APROV ADA PELA ASSEMBLEIA MUNICIPAL A 07 DE 

FEVEREIRO DE 2015 - PARA CONHECIMENTO. A Camara Municipal tomou 

conhecimento, devendo a listagem ser remetida a Assemhleia Municipal para conhecimento, 

de acordo com o estipulado na autorizavno referida .. ______________ _ 

_ 4.10 - CENTRO COM VIDA 2016 - 2o PERiODO DE CANDIDATURAS -

Retifica~ilo da subven~ao atribuida. A Camara Municipal deliberou por maioria com 

cinco votos a favor e uma abstenyao do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, aprovar aretificayao da 

subven9ao atribuida, de acordo com o proposto pelo Gabinete Terra. 0 Sr. Vereador Dr. 

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

nUm.ero dois, e se considera como fazendo parte integrante da mesma .. ______ _ _ 

4.11 - BSD - THE BEST SOLUTION DESIGN, LDA. - Prcsentc uma proposta de 

aquisi~ao dos lotes LBll e LB12 no Polo Empresarial e Industrial da Queijada. A 

,, __.__, 
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Camara Mmricipal deliberou por maioria com cinco votos a favor e um voto contra do Sr. 

Vereador Dr. Filipe Viana, autorizar a venda de dois lotes no P6lo Empresarial e Industrial da 

Queijada a BSD- The Best Solution Design, Lda., pelo valor total de 53.805,00 € (cinquenta 

e tres mil oitocentos e cinco euros), a seguir melhor identificados: o lote LB 11 inscrito na 

matriz predial urbana sob o art.0 1201, com a area global de 4580 m2, descrito na 

Conservat6ria do Registo Predial sob o no 552/20071112, da freguesia de Fomelos e 

Queijada, pelo valor de 32.480,00 €; o lote LB 12 inscrito na matriz predial urbana sob o art.0 

1202, com a area global de 3325 rn2, descrito na Conservat6ria do Registo Predial sob o n° 

553/20071112, da freguesia de Fomelos e Queijada, pelo valor de 21.325,00 €. ____ _ 

4.12 - COMISSAO DE FESTAS DA SENHORA DOS CAMINHOS EM 

FORNELOS E QUEIJADA - Presente um oficio a solicitar a cedencia de um palco para 

os dias 23, 24 e 25 de setembro. A Camara Municipal deliberou por maioria com cinco 

votos a favor e uma abstencl!o do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, autorizar a cedencia do palco 

para os dias 23, 24 e 25 de setembro. 0 Sr. Vereador Dr. Filipe Viana apresentou declaray!o 

de voto, que se anexa a presente ata, con1o docwnento nfunero dois, e se considera como 

fazendo parte integrante da mesma. ____________________ _ 

4.13 - ASSOCIA<;AO DO POVO DE SANTIAGO DE GEMIEIRA · Presente um 

oficio a solicitar a cedencia do Parque Emprcsarial da Gemieira e de um palco nos dias 

23, 24 e 25 de setembro para a realizaf;iio da 10." Edi~ao da "Artcolheitas". A Cfunara 

Municipal deliberou por maioria com cinco votos a favor e uma absten9~0 do Sr. Vereador 

Dr. Filipe Viana, ceder o Parque Empresarial da Gemieira eo palco nos d.ias 23, 24 e 25 de 

setembro para a realiza~!o da 1 0. a Edi9l!o da "Artcolheitas", na condi~ao de ser permitido o 

acesso, sem restri90es, ao trabalhadores e representantes das empresas que labotam no Parque 

Empresarial da Gemieira, devendo deixar o recinto limpo no final da sua utiliza<;l!o. 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. ____ _ 

4.14 - ASSOCIA<;AO CULTURAL, RECREATIV A E DESPORTIV A DA 

FEITOSA - Presente um oficio a solicitar apoio logistico para a realiza~ao do Vlll 

Festival de Musica Popular da Feitosa. A Camara Mwlicipal dclibcrou por maioria com 

cinco votos a favor e urna abstenyao do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, autorizar o apoio 

logistico solicitado para a realiza~ao do Vill Festival de Musica Popular da Feitosa. " 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 prutc integrante da mesma. ___ _ 

_ 4.15 - GRUPO CULTURAL E RECREATIVO DE DAN<;AS E CANTARES DE 

PONTE DE LIMA - Presente um pedido de cedencia do Parquc do Arnado nos dias em 
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que decorrem as Feiras Novas. A Camara Municipal deliberou por maioria com cinco 

votos a favor e uma ahstenv~o do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, ceder o Parque do Amado 

nos dias em que decorrem as Feiras Novas, dias 9, 10, 11 c 12 de setembro, devendo o 

estacionamento ser exclusjvamente destinado a veiculos ligeiros, n~o sendo permitido 

caravanas, estipulando-se que o valor a cobrar devera ser de 5 euros (cinco euros). 0 Sr. 

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

documcnto n(unero dais, e se considera como fazendo pa1te integrante da 

mesma. _____________________________ _ 

_ 4.16 - REPRESENT ANTE DOS BARES DA RUA FORMOSA NO CENTRO 

HISTORICO (Chusso Bar, Art Baco, Girabola e Klaustrofobia Bar)- Ratifica~ao do 

despacho do Sr. Presidente da CAmara de 08 de agosto, de autorizac;fto de isen~io do 

pagamento de taxas de ruido, respeitante a licen~a emitida para a realiza~io de 

concertos de musica ao vivo durante o mes de agosto. A Camara Municipal deliberou por 

maioria com cinco votos a favor e uma abstenv~o do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, ratificar 

o despacho profcrido pelo Sr. Presidente da Cfunara a 08 de agosto de 2016, nos termos e para 

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

autorizac;ilo de i senc;~o do pagamento de taxas de ruido, respeitante a licen<;a emitida para a 

realiza~o de concet1os de musica ao vivo durante o mes de agosto, no montante total de 

945,36 €, ao abrigo da autoriza<;ao generica deliberada pela Assembleia Municipal na sessao 

de 24 de abril de 2015. 0 Sr. Vereador Dr. Filipe Viana apresentou declaravao de voto, que se 

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

integrante damesma. ________________________ _ 

_ 4.17- ALIENA~AO ATRAvES DE HASTA PUBLICA DO PREDIO URBANO 

INSCRITO NA MATRIZ PREDIAL URBANA SOB 0 ART.0 229, DESCRITO NA 

CONSERV AT6RIA DO REGISTO PREDIAL SOB 0 No 195, E DO PREDIO 

RUSTICO INSCRITO NA MATRIZ PREDIAL RUSTICA N°2207, DESCRITA NA 

CONSERVAT6RIA DO REGISTO PREDIAL SOB 0 N° 198, SITOS NO LUGAR DE 

SOBRADA, DA FREGUESIA DE LABRUJ6, RENDUFE E VILAR DO MONTE -

Adjudica~Ao. A Cfunara Municipal deliberou por maioria com cinco votos a favor e urn 

voto contra do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, de acordo com o proposto pela comissao 

designada pelo Sr. Presidente da Camara Mmlicipal para dirigir a hasta publica de aliena9ao 

dos predios, vender ao Sr. Antonio Pereira Rodrigues da Costa pelo valor total de 20.000,00 € 

(vinte mil euros) os seguintes predios: o PREDIO URBANO constitufdo por ediftcio de res

do-chao e 1° andar, anexo e logradouro, sito no Iugar de Sobrada, da freguesia de Labruj6, 

Rendufe e Vilardo Monte, Ponte de Lima, descrito no Registo Predial sob o nUm.ero cento e 
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noventa e cinco (195/19950322) pela AP. 259 de 2016/07/07, a favor da C!lmara Municipal, 

inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 229, com uma area total de 515 m2, area coberta 

de 215 m2, area descoberta de 300 m2, a confrontar de Norte, Sul e Poente com caminho, de 

Nascente com Jose Manuel Pereira de Magalh~es, pelo valor de 19.000;00 € (dezanove mil 

euros), eo PREDIO RUSTICO denominado "Eido da Fonte", constitufdo por duas parcelas 

de teneno, com 80 e 81 m2, sito no lugar de Sobrada, da freguesia de Labmj6, Rendufe e 

Vilardo Monte, Ponte de Lima, descrito no Registo Predial sob o .numero cento e noventa e 

oito (198/19950322) pela AP. 259 de 2016/07/07, a favor da Camara Municipal, inscrito na 

matriz predial rustica sob o artjgo 2207, com uma area total de 161 m2, a confrontar de Norte 

com carreiro da levada e herdeiros de Antonio Antunes, de Sul e Nascente com carreiro da 

levada e ribeiro das Regadas, e de Poente com Antonio Manuel Pereira e herdeiros de 

Antonio Anhmes, pelo valor de 1.000,00 € (mil euros). 0 Sr. Vereador Dr. Filipe Viana 

apresentou declara9~o de voto, que se anexa a presente ata, como documento numero um, e se 

considera como fazendo parte integrante da mesma. -----------------------------
_ 4.18 - CONCURSO PUBLICO - TRANSPORTES ESCOLARES - ANO LETIVO 

2016/2017 - Ratifica~i\o do despacho profcrido pelo Sr. Presidentc da Camara a 12 de 

agosto de 2016, de aprova~ao da minuta do contrato. A Camara Municipal deliberou por 

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

o despacho proferido pelo Sr. Presidente da Cfunara a 12 de agosto 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 

aprovac;ao da minuta do contrato. 0 Sr. Vereador Dr. Filipe Viana apresentou declara9~0 de 

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

parte integrante da mesma. ___________________________________________ _ 

_ 4.19 - PROPOSTA DO SR. PRESIDENTE DA CAMARA- Proposta de altera~Ao 

da designa~ao do "Centro Nautico de Ponte de Lima" para "Centro Nautico Fernando 

Pimenta, - Aprova~Ao. A Cfunara Municipal deliberou por maioria com cinco votos a 

favor e uma abstenQao do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, alterar a designa9ao do "Centro 

Nautico de Ponte de Lima" para 44Centro Nautico Fernando Pimenta. ________________ _ 

_ 4.20 - FIXA«;AO DO PRE«;O DOS BILHETES REFERENTES AOS 

ESPETACULOS A EFETUAR NO TEATRO DIOGO BERNARDES MES DE 

SETEMBR0/2016 - Aprova~ao. A Camara Municipal deliberou por unanimidade aprovar 

o prec;:o dos bilhetes referentes aos espetil.culos a efetuar no Teatro Diogo Bemardes mes de 

setembro/2016, de acordo com o proposto. 0 Sr. Vereador Dr. Filipe Viana ausentou-se da 

sala, nao tendo participado na vota<;~o. __________________________________ _ 
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_4.21- AQillSICAO DE SERVI<;OS DE SURVEY AO MUNICIPIO DE PONTE DE 

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

ELETRONICAS - Emissio de parecer favoravel a adjudica~ao ao fornecedor 

"DSTELECOM, S.A.", pelo valor de 57.000,00 euros, acrescido de IV A a taxa legal em 

vigor. A Camara Municipal deliberou por maioria com cinco votos a favor e urn voto contra 

do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, emitir parecer favoravel a adjudica9iio ao fomecedor 

"DSTELECOM, S.A.", pelo valor de 57.000,00 euros, acrescido de IV A a taxa legal em 

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

ata, como docurnento numero tres, e sc considera como fazendo parte integrante da 

mesma. __________ _ 

4.22 - "EM EPOCA BAIXA PONTE DE LIMA EM ALTA'' ~ AD END A AO 

PRE<;ARIO PARA OS EVENTOS QUE TEM A SUA PRIMEIRA EDICAO EM 

2016/2017 - Aprova~Ao. A Camara Municipal deliberou por maioria com cinco votos a 

favor e uma absten9ao do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, aprovar o pre9ario e a sua adenda 

para os cventos que tern a sua primeira edi~ao em 2016/2017. 0 Sr. Vereador Dr. Filipe Viana 

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

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

_ 4.23 - PRO POSTA BENEFICIOS FISCAIS 2017 - Aprova~ilo. A Cfunara Municipal 

deliberou por maioria com quatro votos a favor, uma abstenyao do Sr. Vereador Eng.0 

Manuel Barros e um voto contra do Sr. Vcrcador Dr. Filipe Viana, aprovar a proposta 

apresentada relativa aos Beneflcios Fiscais de 2017. Mais deliberou por maioria com quatro 

votos a favor, uma absten9ao do Sr. Vereador Eng.0 Manuel Barros e um voto contra do Sr. 

Vereador Dr. Filipe Viana, submeter a apreciayao e aprova9a0 da Asscmbleia Municipal. Os 

Srs. Vereadores Dr. Filipe Viana e Engo Manuel Barros apresentamm declarayoes de voto, 

que se anexam a presente ata, como documcntos nfuneros quatro e sete, respetivamente, e se 

consideram como fazendo parte integrante da mesma. ______ _ _ _ _____ _ 

_ 4.24 - TERRA INCUBADORA DE EMPRESAS ~ Presente uma informa9ao do 

Gabinete Terra respeitante a aprecia9~o c aprova9ao da candidatura apresentada pelo 

promotor Jose Antonio Magalhaes Mota Vieira. A Camara Municipal deliberou por maioria 

com quatro votos a favor, dais votos contra do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana e do Sr. 

Vereador Eng.0 Manuel Barros, aprovar a candidatura apresentada pelo promotor Jose 

Ant6nio Magalhaes Mota Vieira. Os Srs. Vereadores Dr. Filipe Viana e Eng0 Manuel Barros 

apresentaram dec1aray5es de voto, que se anexam a presente ata, como documentos numeros 

um e dais e oito, rcspetivamente e, se consideram como fazendo patie integrante da 
mesma. ____________________________________________________________ __ 
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_4.25- NORMAS DE ATRIBUI<;AO DE AuxiLIOS ECONOMICOS A CRIAN<;AS 

QUE FREQUENTAM A EDUCA<;AO PRE- ESCOLAR E ALUNOS DOlo CICLO 

DO ENSINO BASI CO DO CONCELHO DE PONTE DE LIMA- Aprovafi!llo. A Camara 

Municipal deliberou por maio ria com cinco votos a favor e uma absten9a0 do Sr. Vereador 

Dr. Filipe Viana, aprovar as Normas de atribuivllo de auxflios econ6micos a crian9as que 

frequentam a educa9~0 pre - escolar e alunos do 1° ciclo do ensino basico do concelho de 

Ponte de Lima. -------------------------------------------------------
_4.26 - PROPOSTA DO SR. PRESIDENTE DA CAAfARA - Aquisi~ao de varios 

predios rusticos contfguos e continuos, sitos no Iugar de Portela, freguesia de Calvelo, do 

Concelho de Ponte de Lima. - Aprovafi!iio. A Camara Municipal deliberou por maioria 

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

disposto na aHnea ccc) do n.0 1 do artigo 33.0 e da alinea i) do n.0 1 do artigo 25.0 da Lei n.0 

75/2013, de 12 de Setembro e da alinea c) do n. 0 1 do artigo 6.0 da Lei n.o 8/2012, de 21 de 

fevereiro, submeter a aprecia9ao, aprova9ao e vota9ao da Asscmbleia Municipal o seguinte: 

Autoriza91lo para adquirir, pelo pre9o global de € 1.764.120,00 (urn milhao setecentos e 

sessenta e quatro mil cento e vinte euros) os seguintes predios: PRIMEIRO: PREDIO 

RUSTTCO composto de Leii·a de mato e lenha, sito no Iugar de Portelas, descrito na 

Conservat6ria do Registo Predial de Ponte de Lima sob o numero trinta e seis - Freguesia de 

CALVELO, a favor da sociedade vendedora, pela AP dezassete de sete de Abril de dois mile 

cinco; inscrito na matriz predial sob o artigo 225, pelo valor de 31.920,00 €; SEGUNDO: 

PREDIO RUSTICO composto de Leira de mato e lenha, sito no lugar de Portelas, descrito 

na Conservat6ria do Registo Predial de Ponte de Lima sob o numero noventa e um -

Freguesia de CAL VELO, a favor da vendedora pela AP onze de quinze de Setembro de do is 

mil e cinco; inscrito na matriz predial sob o artigo 228, pelo valor de 61.800,00 €; 

TERCEIRO: PREDIO RUSTICO composto de Leira de mato e pinheiros, sito no Iugar de 

Portelas, descrito na Conservat6ria do Registo Predial de Ponte de Lima sob o numero 

duzenLos e oitenta e sets - Freguesia de CALVELO, a favor da vendedora pela AP sete de 

dezassete de Julho de dois mil e tres; inscrito na matriz predial sob o artigo 236, pelo valor de 

15.600,00 €; QUARTO: PREDIO RUSTJCO composto de terreno de mato e pii1heiros 

denominado "Bou~a do Campo Novo", sito no lugar de Portelas, descrito na Conservat6ria 

do Registo Predial de Ponte de Lima sob o nUm.ero trezentos e seis - Freguesia de CALVELO, 

a favor da vendedora pela AP dezoito de seis de Junho de dois mil e cinco; inscrito na matriz 

predial sob o artigo 221, pelo valor de 178.836,00 €; QUINTO: PREDIO RUSTICO, 

composto de terreno de mato e lenha denominado "Bou~a no Gesto ou Trilho", sito no Iugar 

de Cadem, descrito na Conservat6ria do Registo Predial de Ponte de Lima sob o nllinero 
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trezentos e quinze - Freguesia de CALVELO, a favor da vendedora pela AP dezasseis de seis 

de Junho de dois mil e cinco; inscrito na matriz predial sob o artigo 207, pelo valor de 

57.000,00 €; SEXTO: PREDIO RUSTICO, composto de Bou<;a de mato e lenha, sito no 

lugar de Portelas, descrito na Conservat6ria do Registo Predial de Ponte de Lima sob o 

numero trezentos e vinte e cinco - Freguesia de CALVELO, a favor da vendedora pela AP seis 

de vinte e nove de Maio de dois mil e urn; inscrito na matriz predial sob o artigo 270, pelo 

valor de 58.800,00 €; SETIMO: PREDIO RUSTICO, composto de bou9a de mato e lenha 

denominado "Bussacos de Baixo", sito no lugar de Portelas, descrito na Conservat6ria do 

Registo Predial de Ponte de Lima sob o numero trezentos e trinta e oito - Freguesia de 

CALVELO, a favor da vendedora pela AP sete de vinte e nove de Maio de dois mil e um; 

inscrito na matriz predial sob os artigos 238 e 239, pelo valor de 207,216,00 €; OITAVO: 

PREDIO RUSTICO, composto de bou9a de mato e lenha denominado "Bussacos de Cima", 

sito no lugar de Porte las, descrito na Conservat6ria do Registo Predial de Ponte de Lima sob o 

numero trezentos e trinta e nove - Freguesia de CALVELO, a favor da vendedora pela AP sete 

de vinte e nove de Maio de dois mile um; inscrito na matriz predial sob o artigo 241, pelo 

valor de 36.000,00 €; NONO: PREDIO RUSTICO, composto de Bouc;a de mato e lenha~ 

sito no lugar de Portelas, descrito na Conservat6ria do Registo Predial de Ponte de Lima sob o 

niimero quatrocentos e um - Freguesia de CALVELO, a favor da vendedora pela AP quinze 

de seis de Junho de dois mil e cinco; inscrito na matriz predial sob o artigo 235, pelo valor de 

25.200,00 €; DECIMO: PREDIO RUSTICO, composto de Leira de mato e lenha~ sito no 

lugar de Portelas, descrito na Conservat6ria do Registo Predial de Ponte de Lima sob o 

numero quatrocentos e dots- Freguesia de CALVELO, a favor da vendedora pela AP quinze 

de seis de Junho de dois mile cinco; inscrito na matriz predial sob o artigo 237, pelo valor de 

17.880,00 €; DECIMO PRIMEIRO: PREDIO RUSTICO composto de Leira de mato e 

lenha. sito no lugar de Portelas, descrito na Conservat6ria do Registo Predial de Ponte de 

Lima sob o numero quatrocentos e vinte e um - Freguesia de CAL VELO, a favor da 

representada dos primeiros outorgantes pela AP oito de vinte e nove de Maio de dois mil e 

urn; inscrito na matriz predial sob o artigo 240, pelo valor de 17.880,00 €; DECIMO 

SEGUNDO: PREDIO RUSTICO composto de terreno de mato e lenha denominado "Gestos 

ou Trilho" sito no lugar de Cadem, descrito na Conservat6ria do Registo Predial de Ponte de 

Lima sob o numero quatrocentos e trinta e sets - Freguesia de CALVELO, a favor da 

vended ora pela AP oito de dezassete de Julho de do is mile tres; inscrito na matriz predial sob 

o artigo 208, pelo valor de 70,380.00 €; DECIMO TERCEIRO: PREDIO RUSTICO 

composto de Leira de mato, sito no lugar de Portelas, descrito na Conservat6ria do Registo 

Predial de Ponte de Lima sob o numero qutnhentos e catorze - Freguesia de CALVELO, a 
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favor da sociedade vendedora pela AP seis de dezassete de Julho de dois mil e tres; inscrito na 

matriz predial sob o artigo 246, pelo valor de 25,200.00 €; DECIMO QUARTO; PREDIO 

RUSTICO, composto de Leira de mato e lenha, sito no Iugar de Portelas, descrito na 

Conservat6ria do Registo Predial de Ponte de Lima sob o n(unero quinhentos e vinte e cinco -

Freguesia de CALVELO, a favor da vendedora pela AP dezassete de seis de Junho de dois mil 

e cinco; inscrito na matriz predial sob o artigo 230, pelo valor de 34,200.00 €; DECIMO 

QUINTO: PREDIO RUSTICO composto de terreno de mato, cultivo e lavradjo, 

denominado "Bou~a das Maceiras", sito no lugar de Portela, descrito na Conservat6ria do 

Registo Predial de Ponte de Lima sob o n"lunero quinhentos e trinta e dois - Freguesia de 

CALVELO, a favor da vendedora pela AP nove, de nove de Agosto de dois mil ~ inscrito na 

matriz predial sob o artigo 223, pelo valor de 485,148.00 €; DECIMO SEXTO: PREDIO 

RUSTICO, composto de Leira de mato e lenha, sito no lugar de Portelas, descrito na 

Conservat6ria do Registo Predial de Ponte de Lima sob o nfunero quinhentos e sessenta e tres 

- Freguesia de CALVELO, a favor da vendedora pela AP dezanove de seis de Junho de dois 

mile cinco~ inscrito na matriz predial soh o artigo 243, pelo valor de 3,480.00 €; DECIMO 

SETIMO: PREDIO RUSTICO composto de terreno de mato e lenha denomJnado "Lciras 

das Portelas", sito no lugar de Portela, descrito na Conservat6ria do Registo Predial de Ponte 

de Lima sob o numero quinhentos e sessenta e quatro- Freguesia de CALVELO, a favor da 

vendedora pela AP dezanove de seis de Junho de dois mile cinco; inscrito na matriz predial 

sob o artigo 242, pelo valor de 7,800.00 €; DECIMO OITAVO: PREDIO RUSTICO, 

denominado "Leira nas Portelas", terreno de mato e lenha, sito no Iugar de Portelas, descrito 

na Conservat6ria do Registo Predial de Ponte de Lima sob o ntm1ero quinhentos e sessenta e 

cinco- Freguesia de CALVELO, a favor da vendedora pela AP dezanove de seis de Junho de 

dois mil e cinco; inscrito na matriz predial sob o artigo 244, pelo valor de 17,400,00 €; 

DECIMO NONO: PREDIO RUSTICO, composto de bouya de mato e lenha, sito no lugar 

de Portelas, descrito na Conservat6ria do Registo Predial de Ponte de Lima sob o numero 

quinhentos e setenta e um - Freguesia de CALVELO, a favor da vendedora pela AP dezasseis 

de sete de Abril de dois mil e cinco; inscrito na matriz predial sob o artigo 224, pelo valor de 

30,000.00 €; VIGESIMO: PREDIO RUSTICO denominado "Bou~ta das Portelas", terreno 

de mato e lenha, sito no Iugar de Portelas, descrito na Conservat6ria do Registo Predial de 

Ponte de Lima sob o nfunero quinhentos e setenta e tres - Freguesia de CAL VELO, a favor da 

vendedora pela AP vinte de sete de Abril de dois mil e cinco; inscrito na matriz predial sob os 

artigos 227 e 245, pelo valor de 66,240.00 €; VIGESIMO PRIMEIRO: PREDIO 

RUSTICO composto de Leira de lavradio, com vinha em ramadas, uveiras e agua de rega, 

terreno inculto, com mato, lenha e pinheiros, sito no lugar de Vilela, descrito na Conservat6ria 
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do Registo Predial de Ponte de Lima sob o numero quinhentos e oitenta e nove- Freguesia de 

CALVELO, a favor da vendedora pela AP dezanove de sete de Abril de dois mil e cinco; 

inscrito na matriz predial sob o artigo 369, pelo valor de 58,380.00 €; VIGESIMO 

SEGUNDO: PREDIO RUSTICO composto de Leira de mato, sito no lugar de Portelas, 

descrito na Conservat6ria do Registo Predia] de Ponte de Lima sob o numero quinhentos e 

noventa - Freguesia de CALVELO, a favor da vendedora pela AP dezoito de sete de Abril de 

dois mil e cinco; inscrito na matriz predial sob o artigo 231, pelo valor de 15,000.00 €; 

VIGESIMO TERCEIRO: PREDIO RUSTICO, composto de Leira de mato e lenha, sito no 

lugar de Portelas, descrito na Conservat6ria do Registo Predial de Ponte de Lima sob o 

numero seiscentos e trinta e um - Freguesia de CAL VELO, a favor da vendedora pela AP oito 

de treze de Setembro de dois mil c dois; inscrito na matriz predial sob o artigo 226, pelo valor 

de 17,760.00 €; VIGESIMO QUARTO: PREDIO RUSTICO composto de bou9a de mato e 

lenha, denominada "BOU<;A DA PORTELA", sito no Iugar de Portelas, descrito na 

Conservat6ria do Registo Predial de Ponte de Lima sob o numero seiscentos e trinta e tres -

Freguesia de CAL VELO, a favor da vendedora pe1a AP oito de trinta de Setembro de dois mil 

e dois; inscrito na matriz predial sob o artigo 218, pelo valor de 163,200.00 €; VIGESIMO 

QUINTO: PREDIO RUSTJCO, composto de Leira de mato e lenha, sito no lugar de 

Portelas, descrito na Conservat6ria do Registo Predial de Ponte de Lima sob o numero 

seiscentos e cinquenta e tres - Freguesia de CALVELO, a favor da vendcdora pela AP doze de 

vinte e nove de Julho de do is mil e tres; inscrito na matriz predial sob o artigo 222, pelo valor 

de 22,800.00 €; VIGESIMO SEXTO: PREDIO RUSTICO composto de Bou9a de mato e 

lenha~ sito no lugar de Portelas, descrito na Conservat6ria do Registo Predial de Ponte de 

Lima sob o nfunero seiscentos e cinquenta e quatro - Freguesia de CALVELO, a favor da 

vendedora pela AP treze de vinte e nove de Julho de dois mile tres; inscrito na matriz predial 

sob o artigo 229, pelo valor de 39,000.00 €; livres de quaisquer 6nus ou encargos a sociedade 

"IMOSUEVIA- lMOBILlARJA, LDA," com sede no Largo Bar~o de S~o Ma1tinho, n.0 

68, 1.0
, da freguesia de Braga (Sao Jose de Sao Lazaro e Sao Joao do Souto), do concelho de 

Braga, com o numero de pessoa coletiva e de matricula na Conservat6ria do Registo 

Comercial de Braga 503865419, ou a quem provar, na data da celebrayao do contrato de 

compra e venda, ser o seu legitimo proprietario, liquidando o respetivo preyo, sem quaisquer 

juros, nos seguintes termos: na data da celebraQao da escritura de compra e venda o montante 

de oitocentos e oitenta e dois mil e sessenta euros, coiTespondente a metade do referido 

prcQo; a restante metade do indicado pre9o da venda, no montante de oitocemos e oitenta e 

dois mile sessenta euros, sera pago pelo Municipio de Ponte de Lima, no prazo de tres meses 

a contar da data da celebraQao da escritura de compra e venda. 2 - A minuta da escritura de 
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compra e ve.nda; 3 - A repartic;ao de encargos do montante de € 1.764.120,00 (urn milhao 

setecentos e sessenta e quatro mil cento e vinte euros) pelos exercicios econ6micos de 2016 e 
2017. ____________________________________________________ _ 

4.27 - AGRUP AMENTO DE ESCOLAS ANT6NIO FEIJ6 - Presente um email a 

solicitar a cedencia do Audit6rio Rio Lima para o dia 5 de setembro, das 09:00 as 12:00 

horas. A Camara Municipal deliberou por maioria com cinco votos a favor e uma abstenytlo 

do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, autorizar a cedencia do Audit6rio Rio Lima para o dia 5 de 

setembro, das 09:00 as 12:00 horas. 0 Sr. Vereador Dr. Filipe Viana apresentou declara~ao de 

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

parte integrante da mesma. _______________________ _ 

-· _4.28 - AQUISI<;AO DE SERVI<;OS PARA TRANSPORTE ESCOLAR ENTRE 

BARRIO/CEPOES E E.B. DE ARCOZELO E REGRESSO - Emissio de parecer 

favoravel a adjudica~io a firma "Auto Via~ao Cura, Lda.", pelo valor de 16.356,00 

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

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

parecer favoravel a adjudicayaO a firma HAuto Viay~O Cura, Lda.", pelo valor de 16.356,00 

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

declara<rao de voto, que se anexa a presente ata, como documento numero urn, e se considera 

como fazendo parte integrante da mesma. __________________ _ 

4.29 - CONFEDERA<;AO EMPRESARIAL DO ALTO MINHO - Presente um 

email a solicitar a cedencia do Audit6rio Municipal para o dia 16 de setembro, das 09:00 

as 12:00 horas. A Camara Municipal deliberou por maioria com cinco votos a favor e uma 

abste1wao do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, autorizar a cedencia do Audit6rio Municipal para 

o dia 16 de setembro; das 09:00 as 12:00 horas. 0 Sr. Vereador Dr. Filipe Viana apresentou 

declaravtlo de voto, que se anexa a presente ata, como documento numero dois; e se considera 

como fazendo parte integrante da mesma. __________________ _ 

(05) ATRIBUI<;Ao DE SUBSIDIOS _____________ _ 

5.1 - CORPO NACIONAL DE ESCUT AS - AGRUP AMENTO No 809 -

REBORDQES SANTA MARIA - Presente um oficio a solicitar a atribui~ao de um 

subsidio destinado a realiza~io da "Grande Atividade de Veriio 2016". A Camara 

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

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

destinado arealiza9ao da ''Grande Atividade de Verao 2016''. 0 Sr. Vereador Dr. Filipe Viana 

apresentou declara9ao de voto, que se anexa a presen.te ata, como documento numero dois, e 

se considera como fazendo parte integrante da mesma. _____________ _ 
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5.2 - RANCHO FOLCL6RICO DAS LA VRADEIRAS DE GONDUFE - Prescnte 

um oficio a solicitor a atribui~iio de urn subsidio. A Camara Municipal deliberou por 

maioria com cinco votos a favor e mna abstenyao do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, atribuir 

un1 subsidio no valor de 407,00 euros (quatrocentos e sete euros), destinado a realiza9§o do 

''XXV Festival de Folclore", a liqu.idar ap6s a realiza9ao do evento. 0 Sr. Vereador Dr. Filipe 

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

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

5.3 - ASSOCIA<;AO CULTURAL DESPORTIVA E RECREATIVA DE 

CALHEIROS- Prcsente um oficio a solicitar a atribui~ao de urn subsfdio destinado a 
realiza.yao do "22° Festival de Folclore". A Camara Municipal deliberou por maioria com 

cinco votos a favor e uma abstenyao do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, atribuir um subsidio no 

valor de 407,00 euros (quatrocentos e sete euros), destinado a realiza9ao "22° Festival de 

Folclore". 0 Sr. Vereador Dr. Filipe Viana apresentou declarayao de voto, que se anexa a 
presente ata, como documento n{unero dais, e se considera como fazendo parte integrante da 

mesma. ______________________________ _ 

_ 5.4 - BANDA DE MUSICA DA CASA DO POVO DE MOREIRA DO LIMA -

Presente urn oficio a solicitar a atribui~ao de urn subsidio para 30 CD's. A Camara 

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

Dr. Filipe Viana, atribuir um subsidio no valor de 300,00 euros (trezentos euros), contra a 

entrega de 30 Cd's. 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. ---------------------- - --

_ 5.5 - CORPO NACIONAL DE ESCUTAS - AGRUP AMENTO N° 367 - ANAlS -

Presente um oficio a solicitar a atribui~iio de um subsidio destinado a realiza~iio da 

''Peregrina~io a Fatima". A Cfunara Municipal deliberou por maioria com cinco votos a 

favor e uma abstenyao do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, atribuir urn subsidio no valor de 

407,00 euros (quatrocentos e sete euros), destinado a ~'Peregrina9~0 a Fatima", a liquidar ap6s 

a realizayfto da peregrinac;fto. 0 Sr. Vereador Dr. Filipe Viana apresentou declara9llo de voto, 

que se anexa a presente ata, como docmnento n(unero dais, e se considera como fazendo parte 

integrante da mesma. - --- ---------------------

--ESPA<;O DE INTERVEN<;AO ABERTO AO PlmLICO: Nao houve intervenc;oes. _ 

_ (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 dcsta reuniao, em 

minuta, para surtir efeitos imediatos. Esta deliberayao foi tomada por maioria com cinco votos 

a favor e urn voto contra do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana. ____________ _ 
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_ ENCERRAMENTO:- Nada mais havendo a tratar~ o Excelent{ssimo Presidente da 

Camara declarou encerrada a retmia:o pelas dezanove horas e quarenta e sete minutos. __ _ 

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

0 Presidente, 

_ ______:::-!2:::::;~:"1--~~±=~ .. =-~~§_ -~ -~ -~ -~:=--:-:-===::__ __ 

A Secretaria, 



MOVIMENTO 51 

DECLARA<;AO DE VOTO 

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

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

# ·~! ~..21 ~ -3, cJ. ~ ~ ~ 5 ~ J-f:; ' J- ~ ;.a · J.:3 'J 1 o t 3 h, '3. r '3, k ·d i ~ -~ :l:t-Y,,q ~it J f 1· I I I < 1 ( ; .' ) r J I 

com os fundamentos e considerandos seguintes: .if .j8 1~ 4 -o2 l( 1' i( .Jf3 ; 

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

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

direitos demooraticos; 

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

documenta<;:{lo do ponte 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 ac9ao 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 

participa9ao de ideias; 

4 - Considerando que a polftica de falta de Mbito 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 exist~ncia, nos 

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

principia da representatividade e do esplrito democratico das nossas raizes. 

Face ao expendido, em coen3ncia democratica e com mundivid~ncia diferente de considerar o 

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

Ponte de Lima, 29 de Agosto de 2016, 

0 Vereador do Movimento 51, 

(Filipe Viana) 
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MOVIMENTO 51 

DECLARACAO DE VOTO 

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

das suas fungoes , declarar o seu voto de absten9ao, no ~mbito dos pontes 

:3 .¢; 4 -lo1- Y, 1; 1 .. 4 -.tsi &. '4; tt. d~;'Lt ,11) ~ Lf.oPJ;' ~ · J ~7, 4 -Jif; q.)_~ )~ s.A / 
com os fundamentos e considerandos seguintes: S, J.., • S: 3; 5 ·Y. J' fl. c;. S 

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 democnMicos; 

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 tambem o ora Vereador se viu for9ado a intentar a competente ac9ao judicial para o 

efeito; 

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

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

participagao 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, bem como na esteira do 

principia da representatividade e do espirito democratico das nossas ra izes; 

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 absten9ao. 

Ponte de Lima, 29 de Agosto de 2016, 

0 Vereador do Movimento 51, 
<""'" ---......... 

(Filipa Viana) 
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MOVIMENTO 51 

DECLARACAO DE VOTO 

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

das suas func;6es , declarar o seu voto contra, no ambito dos pontos: 

com os fundamentos e considerandos seguintes: 

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

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

direitos democraticos; 

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

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

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

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.: on;amento participative; participac;ao 

civica, abertura a sociedade civil, servit;o imparcial e permanents e participat;ao de ideias; 

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

imposi<;:flo 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 esplrito democratico das nossas raizes. 

6 - Por principia, entende o ora Vereador que todas as decisoes dos 6rgaos de servit;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 possfvel. 

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

Vereador que a forma nao devera ser essa. 
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MDV/MENTO 51 

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

princfpio da representatividade, da liberdade de opini;~o e do custo de oportunidade em 

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

Ponte de Lima, 29 de Agosto de 2016, 

0 Vereador do Movimento 51, 

¥ 
(Filipe Viana) 
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MOVIMENTO 51 

DECLARACAO DE VOTO 

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

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

PARA 0 ANODE 2017,com os fundamentos e considerandos seguintes: 

1 - A despeito de elencar aspectos positives nas op(foes tomadas em sede de IRS e da 

Derrama, nao merecem o voto favoravel a manuten<;ao da mesma taxa aplicavel do IMI . as 

(micas que deverao ser aprovadas para efeitos legais, uma vez que deverao ser reduzidas ao 

minima, que foi uma das nossas promessas. Nao e possivel governar a autarquia sem 

recursos? Nao se fa9am obras fara6nicas , nao haja desperdicios; haja menos estatuas; ou 

seja, que se gaste o dinheiro em situa9oes que possam ter retorno (Ex: Sistema LED e 

proporcional, com sensores). 

2 - Considerando que no nosso programa defendemos a redu({ao das taxas e dos impastos 

do municipio para o minima legal. Aos nossos olhos, trata-se de uma questao de justiga 

social. Uma vez que estas taxas nao sao a unica fonte de receita do municfpio e dado 

verificar-se uma alegada situac;ao financeira desafogada, trata-se de gerir a autarquia de uma 

forma diferente, procurando dotar o Municipio de receitas pr6prias. 

3 - A questao das Taxas/lmpostos minimos revela uma outra forma de pensar a gestao do 

municipio, dado que se forem efectuados investimentos produtivos ou que, pelo menos, se 

paguem a si pr6prios, os municipes nao ficarao sobrecarregados com mais impastos ou taxas 

e a autarquia ficara com margem para manter as taxas mfnimas. Destaca-se o Impasto 

Municipal sabre lm6veis (IMI). Com esta proposta, mantem-se as taxas do IMI. Exigia-se a 

diminuigao das mesmas, sendo que tambem poderao ser ajustadas pelas diferentes 

freguesias, bern como zonas territoriais , que seriam mais proficuas. 

4 - Considerando que abdicar de 5% da Colecta do Impasto Sabre o Rendimento das 

Pessoas Singulares (IRS), e 10% de Derrama sabre o Impasto sabre o Rendimento das 

Pessoa Colectivas (IRC) achamos, obviamente, que poderao ser beneffcios importantes, mas 

sao insuficientes, ate porque nao contemplam os mais desfavorecidos. 

5 - Considerando que nesta proposta, metemos as propostas boas (Redu9ao do IMI para 

familias com menores) e mas (manter IMI em 0,32), no mesmo "saco", majorando-se em 

30%, por exemplo, os predios em devolutos, sendo que devera ser tida em considerac;ao a 

Area de Reabilitagao Urbana e o princfpio de igualdade de tratamento. 
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MOVIMENTO 51 

6 - Considerando que o actual contexte socioecon6mico, a situa~ao das familias e 
complicada e nao tem rendimento suficiente para cumprirem as suas obriga<;oes fiscais. 

Neste contexte, consideramos pertinente reduzir um imposto que incide sabre a posse dos 

seus bens; 

7 - Considerando que, na reuniao de Camara Municipal do dia 16 de Novembro de 2010, eu 

pr6prio votei contra o projecto do regulamento relative a liquida<;:ao e cobran<;:a de taxas e 

outras receitas municipais, invocando que "a organizac;:ao sistematica do Regulamento de 

Liquidagao e Cobran<;:a de Taxas e Outras Receitas Municipais deveria ser simplificada e 

mais concreta, evitando-se, ao maximo, a utilizac;:ao de conceitos indeterminados"; e que as 

isengoes em causa nao sao suficientes, sendo que e manifesta a falta de sensibilidade as 

dificuldades econ6micas sentidas. 

8 - Considerando que defendemos as taxas minimas municipals, defendendo par isso a 

redu9ao maxima das referidas taxas, sendo que, nos nossos dias, o custo social assumido 

pela CM deveria ser muito superior. 

9 - Considerando uma mundivid~ncia diferente da intervengao pol ltica na dinamica da 

organizac;:ao democratica, cuja nossa forma de estar implica a envolvencia de todos os 

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

participa9ao civica, abertura a sociedade civil, servi90 imparcial e permanents e participac;:ao 

de ideias; 

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

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

principia da representatividade e do espfrito democratico das nossas raizes. 

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

principia da representatividade, com oposi9ao construtiva, com convicc;:oes e juntos par Ponte 

de Lima, pelas pessoas e pelo nosso territ6rio, voto contra. 

Ponte de Lima, 29 de Agosto de 2016, 

0 Vereador do Movimento 51 , 

~- -

(Fillpe Viana) 
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PO~TI: DI.llll-\ 
Um partido ao s~u lado 

DECLARA(:AO DEVOTO 

Na qualidade de vereador do PPD/PSD voto contra a aprova~ao da ata numero 17, 

relativa a reuniao ordinaria da Camara Municipal realizada no dia 1 de agosto de 2016, porque 

a mesma nao cumpre os requisitos legais, omitindo as respostas do Senhor Presidente da 

Camara Municipal as quest5es por mim colocadas. Apesar dos constantes apelos para que 

essa situa~§o seja devidamente corrigida, a reda~ao das atas continua incompleta, 

prejudicando o relato generico dos assuntos e temas tratados na referida reuniao. 

Lamento que a descrl~lJo escrlta dos assuntos analisados nas reunl5es continue 

amputada de lnforma~ao importante, prejudicando o valor documental e hist6rico da gestao 

do nosso Municipio. A ata nao deve ser um instrumento para fazer polftica como tern 

acontecido, mas sim um documento que reflita claramente a realidade de todos os temas 

tratados. 

Ponte de Lima, 29 de agosto 2016 

0 Vereador do PPD/PSD. 

(Manuel Pereira da Rocha Barros) 

rnanuelbarrosvereadorcmpl@gmail.com 



PO:\TI DE: Lnl\ 
Um. partido ao seu lado 

DECLARA<;AO DEVOTO 

Realiza~o de "trabalhos a malis" 

A rcspeito da realiza9~o de "trabalhos a mais", o Tribunal de Contas tern chamado a 

atcn9ilo para o fato dcssa situayao consubstanciar uma distor~ao da concorrencia, violando 

os principios da contrata~ao publica. Mais diz o Tribunal de Contas em varios Ac6rdil:us que 

para se evitar o uso do regime dos trabalbos a mais as entidades publicas devem colocar a 

concurso obras com projetos rigorosos, adequados as necessidades a que visam acorrer, e 

com urn ajustado calculo do montante que ira ser gasto, salientando que as entidades 

publicas tern o cstrito clever de providenciar pcla revisao dos projctos, antes de os lan~arem a 

concurso, por fom1a a evitar as conhecidas "derrapagens" nos custos das obras. 

Tendo por base cstas recomendaryoes e considerando que nao houve da parte do autor do 

projeto rigor na sua elaborar;ao de forma a evitar as situayoes agora apresentadas abstenho-me 

da VOta9aO de pagamento de trabalhos a mais relativos a cmpreitada de requalificayaO do Largo 

Domingos Pereira de Araujo e cxecuyao de passeios na EN306 - Freixo, recomendando a 
Camara Municipal maior aten~ao e rigor na elabora~ao dos seus projetos. 

Ponte de Lima, 29 de agosto de 2016 

0 Vereador do PPD/PSD, 

(Manuel Pereira da Rocha Barros) 

manuelbarrosvereadorcmpl@gmail.com 



PO:'<!lE DE LiliA 
Um partido ao seu lado 

DECLARACAO DE VOTO 

BENEIFfCIOS FISCAIS 2017 

0 PSD tem defendido a fixac;ao de taxas mfnimas e a melhoria dos beneffcios fiscais em 

vigor, nomeadamente a reducao da taxa do Impasto Municipal sabre lm6veis. Esta pretensao 

assume especial significado numa altura em que o pars continua mergulhado numa grave crise 

econ6mica e social. 

Apesar da folga orcamental existente, a maioria CDS/PP que governa a Camara Municipal 

nao tem side sensrvel as sugest5es apresentadas e defendidas pelo PSD, continuando a manter 

uma taxa de IMI superior ao valor minima. 

Considerando que o momenta e dificil para todos os Portugueses, bem patente no aumento 

do numero de desempregados e nos balxos rendimentos das pessoas e das pequenas e medias 

empresas; 

Considerando o constante aumento da carga generics de impastos e de prec;os de bens e 

services essenciais; 

Considerando que a proposta apresentada apesar de nao reduzir da taxa de IMI para o valor 

mrnimo como seria o nosso desejo, contempla uma isenc;ao de 5% de IRS e a nao aplicac;:ao da 

taxa de Derrama Municipal. 

Abstenho-me na votac;:ao da proposta apresentada apenas par nao concordar com as taxas 

do Impasto Municipal sabre lm6veis apresentadas, que considero elevadas, tendo em considerac;ao 

as dificuldades sentidas pelas famflias limianas e a folga orcamental do municipio de Ponte de 

Lima. 

Ponte de Lima, 29 de agosto de 2016 

0 Vereador do PPD/PSD 

(Manuel Pereira da Rocha Barros) 

manuelbarrosvereadorcmpl@gmail.com 



PO~"TE DE LBIA 
Um partido ao seu lada 

DECLARACAO DE VOTO 

Candidatura de ocupayao de terreno junto a Ponte Romana 

Tendo em conslderac;ao a localizac;ao pretendida para a instala~Ao de diversos 

equipamentos ligados a atividades de lazer e diversao. prevista para um terreno do Municipio junto 

a Ponte Romana, na margem direita do Rio Lima, conforme candldatura apresentada por um 

particular; 

Tendo em considerac;ao a sensibllidade paisagrstica e a proximidade dessa localizac;ao com 

um vasto patrim6nio hist6rico construido, nomeadamente a Ponte Romana, o Casco Hist6rico de 

Alem-da-Ponte e a lgreja de Santo Ant6nio da Torre Velha; 

Tendo em considerac;ao que qualquer intervenc;ao nesse espac;o municipal implica um 

estudo mais rigoroso e os pareceres vinculativos de varias entidades extemas ao Municipio; 

Tendo em considerac;ao que a Cc\mara Municipal nao solicitou os referidos pareceres 

enviando o processo/projeto apenas para conhecimento; 

Tendo em considerac;:ao que existem outras localizac;:Oes mais apropriadas para a instalac;ao 

dos equipamentos referidos. 

Voto contra a aprovac;:ao da candidatura apresentada. 

Ponte de Lima, 29 de agosto de 2016 

o Vereador do PPD/PSD 

(Manuel Pereira da Rocha Barros) 

manuelbarrosvereadorcmpl@gmail.com 
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