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_ PERiODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA: - ---------

_ Itrtervenflio dos Vereadores: ---------------------

_Usou da palavra, em primeiro Iugar o Sr. Vereador Eng.0 Manuel Barros apenas para 

sugerir a Cfunara que contacte o cmpreiteiro rcsponsavel pela execuQao das obras no Largo de 

S. Joao, Rua do Arrabalde e Rua do Conde Bertiandos, no sentido de acelerar os trabalhos, 

considerando as condi9oes climatericas favoraveis, minorando os efeitos secundarios no 

comercio tradicional nesta quadra natalfcia que se avizinha. ---- --- - ---

--De seguida usou da palavra o Sr. Vereador Eng.0 Vasco Ferraz para propor urn voto de 

felicitac;5es a Associavao Limiana de Artes Marciais e aos atletas que no Campeonato 

Nacional Lohan Tao, que se realizou em Rio Maior, Santarcm, se sagraram campoes 

nacionais em diferentes disciplinas, Hugo Varajao Quintiaes, Fatima Ezzahra, Diogo Queir6s 

e Paulo Lopes. A Cdmara Municipal deliberou por unanimidadc aprovar o voto de 

felicitac;5es devendo ser dado conhecimento a Associac;ao e aos atletas. ______ _ _ 

_ _ 0 Dr. Filipe Viana no uso da palavra abordou os seguintes asstmtos: parabenizou todos 

os exitos desportivos e educativos; planeamento das obras e de outras coisas, orc;amento 

participative; universidades scniores; hoje dia mundial do voluntariado; bolsa concelhia do 

voluntariado; parque infantil la em cima estao a fazer obras internamente e extemamente, 

afmal o que e que vai nascer dali; obras para a fibra 6tica; medicina intema em Ponte de 

Lima; dia 22 de novembro dia da musica; academia e autonomia da Academia de Musica; 

azevinho que foi retirado da expolima; final da Rua Conde de Bertiandos obstruida a 

passagem junto do Restaurante Portas do Lima, Saneamcnto esta resolvido; os mecos na 

Capela N.3 Sr.8 da Guia continuam cafdos; resposta dada ao inquerito da Rcorganizac;ao 

Administrativa das Freguesias~ 1 de dezcmbro, Dia da Restaurac;~o da lndependencia; 2 de 

dezembro, Dia Intemacional para a Aboli9ao da Escravatura; 3 de dezembro, Dia 

Intemacional das Pessoas com Deficiencia, 5 de dczembro, Dia Intemacional do 

Voluntariado; 10 de dezembro, Dia Intcmacional dos Dil:eitos do Homcm; 11 de dezembro, 

Dia Intemacional da Unicef. ----------------- ------

- - Por fim usou da palavra o Sr. Vereador Dr. Paulo Sousa felicitando o Municipio de 

Ponte de Lima pela conclusao das obras no centro miutico de Ponte de Lima. _____ _ 

_ 0 Sr. Presidente da CAmara e os Srs. Vereadores prestaram os csclarecimentos tidos por 

necessarios. ______________ ____________ _ 

ORDEM DO DIA: Presente a ordem de trabalhos, foram tomadas as seguintcs resoluy5es 

acerca dos assuntos dela constantes. ____________________ _ 

_ (01) APROV Af;AO DA AT A DA REUNIAO ANTERIOR: - A Crunara Municipal em 

cumprimento do disposto no nfunero 2, do artigo 57°, da Lei n.0 75/201 3, de 12 de setembro, e 
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sem prejuizo da sua previa aprova<;ao sob a forma de minuta, para efeitos do disposto nos 

numeros 3 e 4 do citado artigo, deliberou aprovar a ata da reuniao realizada em 21 de 

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

Secrctaria. Esta delibera9~0 foi tomada por maioria com cinco votos a favor e dois votos 

contra dos Srs. Vereadores Eng.0 Manuel Barros e Dr. Filipe Viana. 0 Sr. Vereador Eng0 

Manuel Barros apresentou declarac;ffo de voto, que se anexa a presente ata, como documento 

nUmero u.m, e se considera como fazendo parte integrante da mesma .. ______ _ 

_ (02) OBRAS PARTICULARES _______________ _ 

_ 2.1 - PROCESSO DE LOTEAMENTO No 5/89 - PEDIDO DE AL TERA(:AO AO 

AL V ARA DE LOTEAMENTO N° 28/90 - LOTE N. o 9 - Rua do Cemiterio - Freguesia 

de Area e Ponte de Lima - Requerente: Aida Maria Leal Rodrigues Barbosa -

Aprova~ao. A Camara Municipal dcliberou por maioria com cinco votos a favor, uma 

absten<;ao do Sr. Vereador Eng0 Manuel Barros e urn voto contra do Sr. Vereador Dr. Filipe 

Viana, aprovar a altera~ao. 0 Sr. Vereador Dr. Filipe Viana apresentou declaraytlo de voto, 

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

integrante da mesma. ____ __________________ _ 

_ 2.2 • PROCESSO DE LOTEAMENTO No 122/84- PEDIDO DEAL TERA(;AO AO 

AL V ARA DE LOTEAMENTO No 122/84 - LOTE N. 0 7 - Rua do Monte Pequeno no 121 

- Freguesia de Ardegilo, Freixo e Mato - Requerente: Antonio Borges Martins -

Aprova~ilo. A Camara Municipal deliberou por maioria com cinco votos a favor, uma 

abstencrao do Sr. Vereador Eng0 Manuel Barros e urn voto contra do Sr. Vereador Dr. Filipe 

Viana, aprovar a altera9ao. 0 Sr. Vereador Dr. Filipe Viana apresentou declarayffo de voto, 

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

integrante da mesma. ___ ___________________ _ 

_ 2.3 M PROCESSO DE LOTEAMENTO N° 1/12- PEDIDO DE ALTERAc;A.o AO 

ALVARA DE LOTEAMENTO No 4/12- LOTE N.0 8 - Rua do Garrano - Freguesia de 

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

Cristiano de Almeida Rocha - Aprova~ao. A Camara Municipal deliberou por maioria 

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

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

como docu.mento numero tres, e se considera como fazendo parte integrante da mesma. __ 

_ 2.4 - PROCESSO DE LOTEAMENTO N° 1112 - PEDIDO DE ALTERAc;AO AO 

AL V ARA DE LOTEAMENTO No 4/12 - LOTE N.0 6 - Rna do Garrano - Freguesia de -c- '-. 

Area e Ponte de Lima - Requerente: Belarmino Ribeiro de Melo e Maria da Conceif;io 

da Silva Valente de Melo- Aprova~iio. A Camara Municipal deliberou por maioria com 
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seis votos a favor e urn voto contra do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, aprovar a alteray~o. 0 

Sr. Vereador Dr. Filipe Viana aprcsentou declara9~0 de voto, que se anexa a presente ata, 

como documento nt1mero tres, e se considera como fazendo parte integrante da mesma. __ 

_ 2.5- PROCESSO DE LOTEAMENTO No 6/07-B- PEDIDO DE ALTERA~AO AO 

ALVAM DE LOTEAMENTO No J 1107- LOTES N,os 11 e 12 - Rua Monte das Valas

Freguesia de Fornelos e Queijada - Requerente: BSD - The Best Solution Design, S.A. -

Promover a discussao publica, conforme disposto na alinea a) do D
0 1 do art.o 5° do 

RME. A Camara Municipal deliberou por maioria com seis votos a favor c urn voto contra 

do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, submeter o pedido de altera9ao ao alvani de loteamento, a 

discussao publica, conforme disposto na alinea a) do no 1 do art.0 5° do RME. 0 Sr. Vereador 

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

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

_ 2.6 - PROCESSO DE LOTEAMENTO No 5/07 -- Amieiro - Freguesia de Rebordoes 

Santa Maria -- Requerente: Maria Elisabete Baptista Barbosa - Rece~iio definitiva e 

liberta~iio do remanesccnte da cau~iio. A Camara Municipal deliberou por maioria com 

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

conclusOes do auto de vistoria, autorizar a recerrao definitiva e a libertay~o do rcmanescente 

da cau9ao. 0 Sr. Vereador Dr. Filipe Viana apresentou declaraya:o de voto, que se anexa a 
presente ata, como documento numero tres, e se considera como fazendo parte integrante da 

mesma. ____________________________________________________ __ 

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

3.1 - EMPREITADA DE ''BENEFICIA<;Ao DA EB 2.3 DA CORRELHA" -

Aprova~ao da Minuta do Contrato. A Cftmara Municipal deliberou por maioria com seis 

votos a favor e uma absteny~O do Sr. Vcrcador Dr. Filipe Viana, aprovar a minuta do contrato. 

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

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

mesma. ____________________________________________________ ___ 

_ 3.2 - EMPRETTADA DE "REQUALIFICA<;AO DA ZONA URBANA DE S. 

GONCALO - ARCOZELO"- Aprova~ao da Minuta do Contrato. A Camara Municipal 

deliberou por maioria com seis 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 declarR9ao 

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

fazendo parte integrante da mesma. ___________________ _ _ 

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

REDE DE SANEAMENTO DE EFLUENTES DO POLO DA QUETJADA/ANATS E 



05 de dezembro de 2016 6 

FORNELOS" ~ ANALISE DE ERROS E OMISS0ES - Ratifica~ao do despacho 

proferido pelo Sr. Presidente da Camara a 21 de julho de 2016 de aprova~ao dos erros e 

omisslSes aceites e autoriza~Ao de prorroga~Ao do prazo para apresenta~o de propostas 

para as 23:59 horas do dia 24 de julho de 2016. A Camara Municipal deliberou por 

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

despacho proferido pelo Sr. Presidente da Camara a 21 de julho de 2016, nos termos e para os 

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

aprova~ao dos erros e omissoes aceites e autoriza9ao de prorroga~ao do prazo para 

apresentay~O de propostas para as 23:59 horas do dia 24 de julho de 2016. 0 Sr. Vereador Dr. 

Filipe Viana apresentou declaraya.o de voto, que se anexa a presente ata, como documento 

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

3.4- EMPREITADA DE "REQUALIFICA<";AO URBANA- CENTRO CiVICO DE 

SANDIAES E EXECU<;AO DE P ASSEIOS NA EN 306 KM 38.450 A KM 39.200" -

ANALISE DE ERROS E OMISSOES a Ratifica~io do despacbo proferido pclo Sr. 

Presidente da Camara a 17 de novembro de 2016 de rejei~ao da lista de erros e omissiSes 

apresentados e de autoriza~io de prorroga~io do prazo para apresenta~io de propostas 

para as 23:59 horas do dia 21 de novembro de 2016. A Camara Municipal deliberou por 

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

despacho proferido pelo Sr. Presidente da Camara a 17 de novembro de 2016, nos tennos 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 rejei9ao da lista de erros e omiss5es apresentados e de autorizayffo de 

pronogayao do prazo para apresentaQao de propostas para as 23 :59 horas do dia 21 de 

novembro de 2016. 0 Sr. Vereador Dr. Filipe Viana apresentou declaraQaO de voto, que se 

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

integrante da mesma. ______________________ _ 

_ 3.5- EMPREITADA DE ''REQUALIFICA(:AO URBANA - CENTRO CIVICO DE 

S. PEDRO D' ARCOS" - Retifica~ao da delibera~ao de Camara de 31 de outubro de 

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

do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, retificar a delibera9ao de Camara de 31 de outubro de 2016, 

no sentido de aprovar o Relat6rio Finale adjudicar a empreitada de "Requali:ficay!io Urbana

Centro Civico deS. Pedro o· Arcos" a firma "Predi1ethes - Construyeies, Lda.", pelo valor de 

418.202,24 ew·os acrescido de IV A a taxa legal em vigor. 0 Sr. Vereador Dr. Filipe Viana 

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

se considera como fazendo parte integrante da mesma. _____________ _ 
~ 
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_3.6 - EMPREIT ADA DE "REQUALIFICA<;AO DO CENTRO CIVICO DE 

FORNELOS E BENEFICIACAO DA RUA DO MIRANTE EM REBORD()ES 

SOUTO" • Aprova~ao de projcto, da abertura de concurso publico, do programa de 

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

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

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

procedimento, cademo de encargos e o prazo de execu~a:o em 180 dias. Mais deliberou por 

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

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

Chefe da DEP, Eng0 Rogerio Lopes Margalho de Oliveira e pela Chcfe da DAF, Dr.3 Maria 

Sofia Fernandes Velho de Castro Araujo. 0 Sr. Vereador Eng.0 Manuel Barros e Dr. Filipe 

Viana apresentaram declaray<Ses de voto, que se anexam a presente ata, como documentos 

nt1mero dois e tres, respetivamentc, c se consideram como fazendo parte integrante da 
mcsma. __________________________________________________________ __ 

_ 3.7 - EMPREITADA DE "CENTRO NAUTICO - AMPLIA~AO DAS 

INSTALA<;;OES DE APOIO A ACTIVIDADES NAUTICAS - 2.• FASE (2.• 

ADJUDICA(:AO) - TRABALHOS A MENOS. A Cfunara Municipal deliberou por 

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

listagem dos trabalhos a menos. 0 Sr. Vercador Dr. Filipe Viana apresentou declara~a:o de 

voto, que se anexa a presente ata, como documento numero tr8s, e se considcra como fazendo 

parte intcgrante da mesma. _______________________________________ _ 

_ (04) JUNTAS DE FREGUESIA _______________ _ 

4.1- CONTRATO INTERADMlNISTRATIVO DELEGACAO DE 

COMPETENCJAS LIMPEZA E RECOLHA DE RESIDUOS ENTRE 0 MUNICiPIO 

DE PONTE DE LIMA E A FREGUESIA DE GONDUFE - Aprova~ao. A Camara 

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

Dr. Filipe Viana, aprovar a minuta do Contrato Interadmlnistrativo de delega9ao de 

compctencias- Limpeza e Recolha de Resfduos - entre o Municipio de Ponte de Lima e a 

Freguesia de Gondufe. Mais deliberou por maioria com seis votos a favor e urn voto contra 

do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, submeter a minuta do Contrato Interadministrativo a 
aprecia91lo, discuss11o e aprova9oo da Assembleia Municipal de Ponte de Lima, de acordo com 

o disposto na alinea k) do n° 1 do art. 0 25° do Anexo 1 da Lei n° 75/2013. 0 Sr. Vereador Dr. 

Filipc Viana apresentou declaray11o de voto, que se anexa a presente ata, como documento 

numero cinco, e se considera como fazendo parte integrante da mesma. _________ __ 
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~4.2 CONTRATO INTERADMNISTRATIVO DELEGA<;AO DE 

COMPETENCIAS • TRANSPORTES ESCOLARES 2° E 3° CICLO 2016/2017 -

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

contra do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, aprovar a minuta do Contrato Interadministrativo e 

respetivo anexo, para a delega<;ao e exercicio, 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 1etivo 2016/2017. Mais delibcrou por maio ria com cinco votos 

a favor e urn voto contra do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, submeter a aprecia9lio e aprova9a0 

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

Anexo Ida Lei no 75/2013, de 12 de setembro. 0 Sr. Vereador Dr. Filipe Viana apresentou 

declarayff.o de voto, que se anexa a presente ata, como documento nllm.ero cinco, e se 

considera como fazendo parte integrante da mesma. ______________ _ 

_ 4.3- ADENDA AO CONTRATO INTERADMNISTRATIVO DELEGA<;AO DE 

COMPETENCIAS - TRANSPORTES ESCOLARES 2° E 3° CICLO 2016/2017 -

JUNTAS DE BRANDARA, ESTORAOS E BERTIANDOS - APROV ACAO. A Cdmara 

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

Dr. Filipe Viana, aprovar a adenda ao contrato interadministrativo delegac;ao de competencias 

- transportes escolares 2° e 3 ° ciclo 2016/2017 - Juntas de Brandara, Estorff.os e Bertiandos. 

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

Filipe Viana, submeter a aprecia9ao e aprova9ao da Assembleia Mmlicipal, de acordo como 

disposto na alinea k) do n.o 1 do art.0 25° do Anexo Ida Lei n .0 75/2013, de 12 de setembro. 0 

Sr. Vereador Dr. Filipe Viana apresentou declaray[o de voto, que se anexa a prese11te ata, 

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

_ 4.4 - FREGUESIA DA FEITOSA - Presente um email a solicitar a ced~ncia de um 

palco para os dias 9, 10 c 11 de dezcmbro. A Camara Municipal deliberou por maio ria 

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

do palco para os dias 9, 10 e 11 de dezembro. 0 Sr. Vereador Dr. Filipe Viana apresentou 

declara¥ao de voto, que se anexa a presente ata, como documento numero quatro, e se 

considera como fazendo parte integrante da mesma. ______________ _ 

_ 4.5 - FREGUESIA DE CALHEIROS - Presente urn offcio a solicitar uma 

comparticipa~ao financeira destinada a custear despesas com a pavimenta~Ao de 

alargamentos nas ruas do Pinheiro, Caseiros e Travcssa da Mo. A Cdmara Municipal 

deliberou por unanimidade atribuir uma comparticipay[o de 70% ate ao montante maximo 

de 9.920,54 euros (nove mil novecentos e vinte euros e cinquenta e quatro centimos), 
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destinado a custear despesas com a pavimentayao de alargamentos nas ruas do Pinheiro, 

Caseiros e Travessa da M6, a transferir ap6s a conclusao da obra. ____ ___ _ 

_ (05) ASSUNTOS DJVERSOS~---------------

_5.1- CENTRO DE EXPOSICOES DE PRODUTOS REGIONAIS DA QUINTA DE 

PENTIEIROS - ARRENDAMENTO- Emissao de parecer favoravel a adjudica~io ao 

Sr. Joio Armindo da Silva Fernandes de Miranda, pelo valor de 311,00 euros/mcnsal, 

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

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

a adjudica<;ao ao Sr. Joao Armindo da Silva Fernandes de Miranda, pelo valor de 311,00 

euros/mensal (trezentos e onze euros), acrescido de TVA a taxa legal em vigor. 0 Sr. Vcreador 

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

niunero tres, e se considera como fazendo parte integrante da mesma ____ ____ _ 

_ 5.2 - AQUISI<;AO DE SERVICO PARA A CERTIFICACAO LEGAL DAS 

CONT AS MUNICIP AIS - Emissio de parecer favoravel a adjudica~i\o e celebra~Ao do 

contra to ao fornecedor "C & R Ribas Pacheco, SROC", pelo valor de 5.940,00 euros, 

acrescido do IV A a taxa legal em vigor. A Camara Municipal deliberou por maio ria com 

seis votos a favor e um voto contra do Sr. Vereador Dr. Fi1ipe Viana, cmitir parecer favonivel 

a adjudica9~0 e celebra9~0 do contrato com o fornecedor "C & R Ribas Pacheco, SROC", 

pelo valor de 5.940,00 euros, (cinco mil novecentos e quarenta euros), acrescido da IVA a 
taxa legal em vigor. Mais deliberou por maioria com seis votos a favor e urn voto contra do 

Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, remeter a aprecia9~0 e aprova<;ao da Assembleia Municipal, de 

acordo como previsto no n.0 1 do art.0 77° da Lei n.0 73/2013, de 3 de Setembro, proposta de 

nomeay~O como auditor extemo, responsavel pela certificayao legal de contas, "C&R Ribas 

Pacheco, SROC". 0 Sr. Vereador Dr. Filipe Viana apresentou declara<;ao de voto, que se 

anexa a presente ata, como documento nu.mero seis, e se considera como fazendo pru.te 

integrantc da mesma. _________ _______________ _ 

_ 5.3 - MINUTA DA ESCRITURA DE COMPRA E VENDA DE V ARIOS PREDIOS 

RUSTJCOS CONTiGUOS, SITOS NO LUGAR DE PORTELA, FREGUESIA DE 

CALVELO, CONCELHO DE PONTE DE LIMA - APROVACAO DA MINUTA 

RETIFICADA DE ACORDO COM 0 SOLICITADO PELO TRIBUNAL DE 

CONTAS. A Camara Municipal deliberou por maioria com cinco votos a favor e dois votos 

contra dos Srs. Vereadores Engo Manuel Barros e Dr. Filipe Viana, aprovar a minuta de 

escritura de compra e venda de varios prCdios n1sticos contiguos, sitos no Lugar de Portela, 

Freguesia de Calvelo, Concelho de Ponte de lima retificada de acordo com o solicitado pelo 

Tribunal de Contas. Os Srs. Vereadores Eng.0 Manuel Barros e Dr. Filipe Viana apresentaram 
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declarar;oes de voto, que se anexam a presente ata, como documentos numeros sete e oito, 

respetivamente, e se consideram como fazendo parte integrante da mesma. ______ _ 

5.4 - PROPOSTA DO SR. PRESIDENTE DA CAMARA DE "NAO 

ATUALIZA<;AO DAS T ARIF AS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E DRENAGEM 

DE AGUAS RESIDUAlS"- Aprova~Ao. A Cfunara Municipal deliberou por maioria com 

seis votos a favor e mna absten9il0 do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, aprovar a proposta de 

nao atualiza9ao das tarifas de abastecirnento de agua e drenagem das aguas residuais. 0 Sr. 

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

documento nfunero nove, e se considera como t'azendo parte integrante da mesma. ___ _ 

_ 5.5 - PROTOCOLO ENTRE 0 MUNICiPIO DE PONTE DE LIMA E A EDP -

DISTRIBUI<;Ao DE ENERGIA, S.A - Aprova~ao. A Cfunara Municipal deliberou por 

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

protocolo. 0 Sr. Vereador Dr. Filipe Viana apresentou declarat;ao de voto, que se anexa a 
presente ata, como documento nfunero dez, e se consjdera como fazendo parte integrante da 

mesma. ___________________________ _ 

_ 5.6 • TERRA INCUBADORA DE EMPRESAS - Presente uma informa~ao do 

Gabinete Terra respeitante a cedencia da loja no 42 do Mercado Municipal a Sr.1 

Andreia da Rocha Pereira de Sousa. A Cfunara Municipal deliberou por maioria com seis 

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

n° 42 do Mercado Municipal a Sr.a Andreia da Rocha Pereira de Sousa, com a redu9ao de 

50% do valor base de acordo com o previsto no Regulamento do Programa "Terra 

Incubadora". 0 Sr. Vereador Dr. Filipe Viana apresentou declara9ao de voto, que se anexa a 
presente ata, como documento nfunero quatro, e se considera como fazendo parte integrante 

damesma. ---------------------------------------------------------
5.7 - TERRA INCUBADORA DE EMPRESAS - Presente uma informa~io do 

Gabinete Terra rcspeitante a ccdcncia da loja no 29 do Mercado Municipal ao Sr. Nuno 

Justino Reis Velho. A Camara Municipal deliberou por maioria com seis votos a favor e 

uma abstenc;ao do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, aprovar a candidatura apresentada pelo Sr. 

Nuno Justino Reis Velho no ambito do Terra Incubadora de Empresas, autorizando assim a 

cedencia da loja n° 29 do Mercado Mtmicipal. 0 Sr. Vereador Dr. Filipe Viana apresentou 

declara9ao de voto, que se anexa a presente ata, como documento niunero quatro, e se 

considera como fazendo parte integrante da mesma. _ _ _____________________ _ _ 

5.8 - TERRA REABILITAR - Presente uma informa~iio do Gabinete Terra 

respeitante a candidatura apresentada pela "Apartimo, Sociedade Imobiliaria, Lda.", _ 

relativa ao edificio localizado na Rua General Norton de Matos/Largo da Lapa. A 
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Cfunara Mtmicipal deliberou por maioria com seis votos a favor e um voto contra do Sr. 

Vereador Dr. Filipe Viana, aprovar a candidatura apresentada por "Apartimo, Sociedade 

Imobiliaria, Lda.'', relativa ao edificio localizado na Rua General Norton de Matos/Largo da 

Lapa, no ambito do Ten-a Reabilitar. __________________ _ 

_ 5.9 ~ PONTE AMIGA - Presente o processo relativo as obras a realizar na residencia 

do Sr. Reinaldo Manuel Martins Soares, residente na Rua do Rei Ordonho I 0° 764, 

freguesia de Correlhii, tendo como entidade intermediaria a "Fabrica da Igreja da 

Correlha''. A Camara Municipal deliberou por maioria com seis votos a favor e uma 

abstenc;llo do Sr. Vereador Fllipe Viana, atribuir uma comparticipac;llo no montante de 

4.982,07 euros (quatro mil novecentos c oitenta e dois euros e sete centimos), de acordo com 

a informaQao tecnica, a transferir ap6s a conclusao dos trabalhos, para a "Fabrica da Igreja da 

Correlha'', entidade intermediaria para a execuc;ao da mesma, mediante informac;a.o dos 

servic;os tecnicos deste Municipio, aprovando a sua execuc;ao. 0 Sr. Vereador Dr. Filipe 

Viana apresentou declarac;llo de voto, que se anexa a presente ata, como documento nfunero 

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

5.10 - PONTE AMIGA - Presente o processo relativo i\s obras a realizar na 

residencia do St'. Maria Deolinda Neves de Oliveira, residente na Rua da Balaia n° 475, 

freguesia de Rebord6es Souto, tendo como entidade intermedhiria o "Centro Paroquial e 

Social de Fornelos". A Camara Municipal deliberou por maio ria com s"is votos a favor e 

uma abstenc;iio do Sr. Vereador Filipe Viana, atribuir uma comparticipa<;:ao no montante de 

4 . 354~20 euros (quatro mil trezentos e cinquenta e quatro euros e vinte centimos), de acordo 

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

Paroquial e Social de Fomelos", entidade intermediaria para a execuc;a:o da mesma, mediante 

infonnac;a.o dos servi9os tecnicos deste Municfpio, aprovando a sua execu9a0. 0 Sr. Vereador 

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

nfunero quatro, e se considera como fazendo palie integrante da mcsma. _ _____ _ 

5.11 - PONTE AMIGA - Retiflca~ao da delibera~Ao de Camara relativa ao ponto 

5.10 da Reuniao de Cimara de 07 de julho de 2014. A Cfunara Mtmicipal deliberou por 

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

deliberaQao de Cfu.nara de 07 de julho de 2014, passando a constar a atribuiQao de uma 

comparticipayao no montante de 3.465,88 euros (tres mil quatrocentos e sessenta e cinco 

euros e oitenta e oito centimos), de acordo com a informac;ao tecnica, a transferir ap6s a 

conclusffo dos trabalhos, para o "Centro Paroquial e Social de Fornelos", entidade 

intermediaria para a execu9ao da mesma, mediante informa<;:ao dos servi<;os tecnicos deste 

Municipio. aprovando a sua execu<;a:o. 0 Sr. Vereador Dr. Filipe Viana apresentou declarac;ao 
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de voto, que se anexa a presente ata, como documento numero quatro, e se considera como 

fazendo parte integrante da mesma. ________________ _ _ _ 

_ 5.12 - Proposta de autoriza~ilo de permuta de terreno conforme informa~io do 

Chefe da Unidade de Recursos Naturais e Rurais, Eng,0 Gon~alo Miguel Liborio Pereira 

Rodrigues - Aprova~ao. A Camara Municipal deliberou por maioria com seis votos a 

favor e run voto contra do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, autorizar a seguinte permuta: o 

Municipio de Ponte de Lima da a Maria da Paz da Fonseca Matos Gra~a, uma parcela de 

terreno com a area de 1050 m2 a desanexar do seu predio n1stico sito no Iugar de Parada, da 

freguesia de Arcos, concelho de Ponte de Lima, inscrito na matriz predial rustica sob o artigo 

328, com a area de 2463 metros quadrados, a confrontar do Norte com Municipio de Ponte de 

Lima, Sui com Maria da Paz Fonseca Matos Graya, Nascente com Municipio de Ponte de 

Lima eManuel Jose Trigueiro Junior, Poente com Avelino dos Santos Gonyalves e Maria da 

Paz Fonseca Matos Graya; como valor patrimonial de 7,92 euros, descrito na Conservat6ria 

do Registo Predial de Ponte de Lima sob o numero 2765 da :freguesia de Arcos, que se destina 

a retifica9ao de estremas do PREDIO RUSTICO de Maria da Paz da Fonseca Matos Graya, 

sito no lugar de Parada, da Freguesia de Arcos, concelho de Ponte de Lima, inscrito na matriz 

predial ri1stica sob o artigo 330, com a area de 750 metros quadrados, a confrontar do Norte 

com Municipio de Ponte de Lima, de Sul com Manuel Fernandes Trigueiro, de Nascente com 

Municipio de Ponte de Lima, de Poente com Joao Ant6nio Trigueiro; como valor patrimonial 

de 5, 16 €, descrito na Conservatoria do Registo Predial de Ponte de Lima sob o nfunero 1224, 

da freguesia de Arcos~ o qual passa a ter a seguinte composiQao: Terreno de mato e lenha com 

a area de 1800 m2, a confrontar do Norte com Municipio de Ponte de Lima, de Sul com 

Manuel Fernandes Trigueiro, de Nascente com Municipio de Ponte de Lima e de Poente corn 

Joao Antonio Trigueiro e A velino dos Santos Gon9alves, no valor atribufdo a esta parcela de 

500,00 €; em troca, Maria da Paz da Fonseca Matos Gra-ra da ao Municipio de Ponte de 

Lima, o predio rustico inscl'ito na matriz predial sob o a1tigo 1 081, com a area de 13 50 metros 

quadrados, a confrontar do Norte com Municipio de Ponte de Lima e Caminho Rural~ Sul 

com Municipio de Ponte de Lima e Antonio Jose Rodrigues, Nascente corn Municipio de 

Ponte de Lima, Rua da Pregosa e Rua de Tenaes, Poente com Municipio de Ponte de Lima e 

Abilio Gonyalves Palma; descrito na Conservat6ria do Registo Predial de Ponte de Lima sob 

o m'lmero 1179, da freguesia de Estoraos, em igual valor atribuido de 500,00 €. 0 Sr. 

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

documento nfunero tres, e se considera como fazendo parte integrante da mesrna. _ ___ _ 

_ 5.13 - SALCO - SOCIEDADE DE ADMINISTRA(;AO E LIMPEZA 

CONDOMINIOS, LDA. - Presente urn oficio a solicitar a redu~ao do horario de 
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fuocionamento do bar "NERD LOUNGE", sito oa Avenida do Brasil, Ponte de Lima. A 

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

Vereador Dr. Filipe Viana, indeferir o pedido de redu9iio do honirio de funcionamento do bar 

"NERD LOUNGE", sito na Avenida do Brasil, em Ponte de Lima, considerando a 

inexist~ncia de fundamento legal para o efeito. 0 Sr. Vereador Dr. Filipe Viana apresentou 

declarac;~o de voto, que se anexa a presente ata, como documento numero quatro, e se 

considera como fazendo parte integrante da mesma. ______________ _ 

_ 5.14 FIXA<;AO DO PRECO DOS BILHETES REFERENTES AOS 

ESPETACULOS A EFETUAR NO TEATRO DIOGO BERNARDES NO MES DE 

DEZEMBR0/2016- Aprova((Ao. A Camara Municipal deliberou por maioria com seis 

votos a favor e uma absten9~0 do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, aprovar o preyo dos bilhetes 

referentes aos espetaculos a efetuar no Teatro Diogo Bemardes no m~s de dezembro/2016, de 

acordo como proposto. 0 Sr. Vereador Dr. Filipe Viana apresentou declara9iio de voto, que 

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

integrante da mesma. _______________________ _ 

_ 5.15 - FELBRAGA - EQUIP AMENTO DE SEGURANCA, LDA. - Preseote um 

oficio a solicitar autoriza~ao para proceder ao pagamento do pre~o em presta~oes, 

relativo ao lote L4/2 do Polo Industrial da Gemieira, deliberado pela Camara Municipal 

a 26 de setembro de 2016 - Aprova~ao. A Camara Municipal deliberou por maioria com 

seis votos a favor e urn voto contra do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, autorizar a finna a 

proceder ao pagamento do prec;o em 12 presta9oes mensais e sucessi vas, vencendo-se a 

primeira no dia da celebray~o da escritura de compra e venda, as subsequentes no mesmo dia 

do m~s seguinte, relative ao lote L4/2 do P61o Industrial da Gemieira. Mais deliberou por 

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

propriedade do predio ate pagamento integral do preyo. 0 Sr. Vereador Dr. filipe Viana 

apresentou declarayiio de voto, que se anexa a presente ata, como documento nllinero tres, e 

se considera como fazendo parte integrante da mesma. ________ _ 

_ 5.16 - NEGAMIR TRANSPORTES, LDA. - Presente um oficio a manifestar 

interesse na aquisi~iio do Lote LB-2 no Polo Industrial da Queijada. A Camara Municipal 

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

Viana, autorizar a venda do lote LB-2 inscrito na matriz predial urbana sob o art.0 1195, com 

a area global de 5240 m2, descrito na Conservat6ria do Registo Predial sob o n° 

543/20071112, da freguesia de Fornelos e Queijada, no P6lo Industrial da Queijada, a 

empresa "Negamir Transpmtes, Lda., pelo valor total de 42.500,00 euros (quarenta e dois mil 

c quinhentos euros). 0 Sr. Vereador Dr. Filipe Viana apresentou declarac;~o de voto, que se 
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anexa a presente ata. como documento nUm.ero tr~s. e se considera como fazendo parte 

integrante da mesma. _______________________ _ 

5.17 - COMISSAO DE FESTAS DE SANTA COMBA - Presente um oficio a 

solicitar a cedencia de um palco para os dias 30, 31 dezembro de 2016 e 01 de janeiro de 

2017. A ca.mara Municipal deliberou por maioria com seis votos a favor e uma absten<;lio 

do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, autorizar a cedencia do palco para os dias 30, 31 de 

dezembro de 2016 e 01 de janeiro de 2017. 0 Sr. Vereador Dr. Filipe Viana apresentou 

declaratyao de voto, que se anexa a presente ata, como documento nlimero quatro, e se 

considera como fazendo parte integrante da mesma. ______________ _ 

5.18 - MERCADO MUNICIPAL - Presente urn email do Sr. Antonio Vieira a 

solicitar a cedencia da Loja no 10. A Camara Municipal deliberou por maioria com seis 

votos a favor e um voto contra do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, adjudicar o arrendamento 

por ajuste direto da loja no 10 do Mercado Municipal pelo valor de 200,00 euros (duzentos 

euros)/mensal e autorizar a realiza<rao das obras solicitadas, as quais devedlo ser efetuadas 

pelo ruTendatario. 0 Sr. Vereador Dr. Filipe Viana apresentou duas declara<;Oes de voto, que 

se anexam a presente ata, como documentos n(unero tres e quatro, e se considera como 

fazendo parte integrante da mesma. ____________________ _ 

5.19 - ANDRE AMORIM - Presente um email a solicitar a cedencia do Auditorio 

Municipal para o dia 17 de dezembro. A Cfunara Municipal deliberou por maioria com 

seis votos a favor c uma absten9ffo do Sr. Vereador Dr. Filipc Viana, autorizar a cedencia do 

Audit6rio Municipal para o dia 17 de dezembro. 0 Sr. Vereador Dr. Filipe Viana apresentou 

declarac;ao de voto, que se auexa a presente ata, como documento numero quatro, e se 

considera como fazendo parte integrante da mesma. ______________ _ 

_ 5.20 -CENTRO DE EMPREGO E FORMA<;AO PROFISSIONAL DE VIANA DO 

CASTELO - Presente um oficio a solicitar a cedencia da "Casa dos Sabores - Clara 

Penha" no perfodo compreendido entre o dia 09 de dezembro de 2016 c o dia 14 de 

fevereiro de 2018, para a realiza-;lo de uma forma-;ao. A Camara Municipal deliberou 

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

autorizar a cedencia da HCasa dos Sabores - Clara Penha" no periodo compreendido entre o 

dia 09 de dezembro de 2016 e o dia 14 de fevereiro de 2018, para a realiza9ao de uma 

forma<;ao. Mais deliberou por maioria com seis votos a favor e uma abstentyao do Sr. 

Vereador Dr. Filipe Viana, no caso de existir albruma iniciativa de interesse municipal para a 

qual seja necessaria o espatyo cedido, ficam obrigados a disponibilizar de imediato as 

instala<;eles cedidas. 0 Sr. Vereador Dr. Filipe Viana apresentou dec1ara9ffo de voto, que se 
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anexa A presente ata, como documento numero quatro, e se considera como fazendo parte 

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

_5.21 - PROPOSTA DO SR. VEREADOR DR. FILIPE VIANA - "CRIA~AO DE 

BOLSA CONCELHIA DE VOLUNTARIADO E COESAO SOCIAL" - Aprova~io. A 

Camara Municipal deliberou por maioria com cinco votos contra do Sr. Presidente e dos 

Vereadores eleitos pelo CDS~PP e dois votos a favor do Srs. Vereadores Eng.0 Manuel Barros 

e Dr. Filipe Viana, reprovar a proposta. 0 Sr. Presidente e os Vereadores eleitos pelo CDS-PP 

apresentaram declararrao de voto, que se anexa a presente ata, como documento nillnero onze 

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

_ (06) ATRIBUI~AO DE SUBSIDIOS _____________ _ 

_ 6.1 - SUBSIDIOS ORDINARIOS 2016 FOLCLORE - Aprova~io. A Camara 

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

Dr. Filipe Viana, aprovar os subsidies ordinarios 2016- Folclore. 0 Sr. Vereador Dr. Filipe 

Viana apresentou declarac;i1o de voto, que se anexa a presente ata, como documento ntunero 

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

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

57°, da Lei no 75/2013, de 12 de Setembro, foi deliberado aprovar a ata desta reunii1o, em 

minuta, para surtir efeitos imcdiatos. Esta deliberaQao foi tomada por maioria com seis votos a 

favor e urn voto contra do Sr. Vereador Dr. Filipe Vjana .. _ _______ __ _ 

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

Camara declarou encerrada a reuni~o pelas dezoito horas e quarenta minutos. ___ _ 

Para con star se lavrou a prcsente ata que, !ida e achada conforme, vai ser assinada. ___ _ 

A Secretaria, 

ticA{! " ~ c fd-""'(6 vt ( 6 J, <&l~ 'k'O 



PO~ IE Dl Llll\ 
Um partido ao seu Iado 

DECLARA(:AO DE VOTO 

j)oc :! 

Na qualidade de vereador do PPO/PSD voto contra a aprova~ao da ata numero 251 

relativa a reuni§o ordinaria da Camara Municipal realizada no dia 21 de novembro de 2016, 

porque a mesma nao cumpre os requisites legais, omitindo as respostas do Senhor Presidente 

da Camara Municipal as questoes por mim colocados. Apesar dos constantes apelos para que 

essa situac;iio seja devidamente corrigida, a redac;ao das atas continua incompleta, 

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

Lamento que a descric;ao escrita dos assuntos analisados nas reunioes continue 

amputada de informac;ao importante, prejudicando o valor documental e hist6rico da gestae 

do nosso Municfplo. A ata nao deve ser urn instrumento para fazer polftica, como tern 

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

tratados. 

Ponte de Lima, 5 de dezembro de 2016 

(Manuel Pereira da Rocha Barros) 

manuelbarrosvereadorcmpl@gmail.com 



PO'\TI DL Lnl.\ 
Um paxtido ao seu lado 

PROPOSTA DE RECOMENDA<;AO 

Beneficin~iio da Run do Mirantc em Rcbord6cs Souto 

iXt.: T[ 

Tendo em considerayao que a empreitada aprovada de beneticia<;ao da Rua do Mirante, na 

frcguesia de Rebordoes Souto, contempla o seu alargamcnto e pavimentavilo, com excevfio de uma 

pequena parcela de terrene pcrtencente a Fabrica da lgreja da Par6quia do Divino Salvador de Souto, 

que impede a continuidade do scu alargamento em toda a sua extensao, nao produzindo os beneflcios 

esperados. 

Recomendo aos senhores Presidente da Camara e Vereador do Pclouro respetivo que diligenciem 

junto da Fabrica da Igreja desta Par6quia, no sentido de se cncontrar uma soluvao consensual que permita 

o normal alargamcnto da Rua do Mirante, evitando-se o seu cstrcitamcnto e consequentemente 

problemas de circula~ao . 

Ponte de Lima, 5 de novcmbro de 2016 

0 Vereador do PPD/PSD, 

~ 
(Manuel Pereira da Rocha Barros) 

manuelbarrosvereadorcmpl@gmail.com 



MDV/MENTO 51 

DECLARACAO DE VOTO 

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

das suas fun<;oes, declarar o seu voto contra , no flmbito do ponto 

r!J.AjJ .:J.i· J 3/J..4; o2.S; J.(;'3.J,/ 3. t; 3 .3
7
'3 4l '3S(3 ';o.A; '5·6J.1;5J~·5·ft~·s.;.s 

com os fundamentos e considerandos seguintes: 

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

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

direitos democraticos; 

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

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

qual fora intentada a competente ac<;ao judicial para o efeito; 

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

autarquicos na realiza<;ao dum projecto em comum; cfr.: or9amento participative e 

participa<;ao de ideias; 

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

imposi<;ao e nao de dialogo construtivo; 

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

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

principia da representatividade e do esplrito democratico das nossas raizes. 

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

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

Ponte de Lima, 5 de Dezembro de 2016, 

(Filipe Viana) 

1 



MDV/MENTO 51 

DECLARA<;AO DEVOTO 

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

das suas funQ6es, declarar o seu voto de absten<;ao, no ~mbito do ponto 

.'3 A· 4-Y; 2.6" 1 S'-f;s .. ~; s Jo;S~t"- ·5.A3 · '5.!'1 :s.Jf· sAB·6.J~; 6/Jo'6. I I I ) I I I I 
com os fundamentos e considerandos segUintes: 

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

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

direitos democn3ticos; 

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

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

qual fora intentada a competente acgao judicial para o efeito; 

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

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

participagao de ideias; 

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

imposigao e nao de dlalogo 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 

princfpio da representatividade e do esplrito democratico das nossas raizes; 

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

servi<;: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, 5 de Dezembro de 2016, 

0 Vereador do Movimento 51, 

-:;:f2=_ 
(Filipa Viana) 

1 
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MDV/MENTO 51 

DECLARA<;AO DE VOTO 

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

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

com os fundamentos e considerandos seguintes: 

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

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

direitos democraticos; 

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

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

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

3 - Considerando que a nossa forma de estar implica a envolvenc1a de todos os agentes 

autarquicos na realizar;ao dum projecto em comum; cfr. : or<;amento participative; participar;ao 

clvica, abertura a sociedade civil , servi<;o imparcial e permanents e participagao de ideias; 

4 - Considerando que a politica de falta de habito democratico continua, numa l6g1ca 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 maior respeito pela hist6ria dos nossos antepassados, bem como na esteira do 

princfpio da representatividade e do espirito democratico das nossas raizes. 

6 - Per princ ipia, entende o ora Vereador que todas as decisoes dos 6rgaos de servi<;o 

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

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

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

Vereador que a forma nao devera ser essa. 

1 



MOVIMENTO 51 

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

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

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

Ponte de Lima, 5 de Dezembro de 2016, 

0 Vereador do Movimento 51 , 

~eViana) 

2 



1"'N1 f. D.E LlAL\ 
Um partido ao seu lado 

DECLARA(;AO DE VOTO 

Tendo em consideravao que na rewliao de 7 de novembro de 2016 propos que a Camara 

Municipal procedesse a suspensao da aquisic;ao de varios predios ru.sticos, sitos no Iugar de 

Portela. na freguesiade Calvelo, ate que as suspeitas e duvidas em torno deste neg6cio~ entretanto 

vindas a publico, fossem cabal mente esclarecidas: 

Tendo em consideray[O que o executivo de maioria perante as preocupac;Oes Jevantadas 

e a bern da tnmsparencia nao efetuou qualquer diligencia no scntido de prestar os esclarecimentos 

solicitados, nomeadamente de clarificar a ligaciio de um consultor juridico do Municipio a 
imobiliaria que vendeu OS terrenos a edilidade~ 

Voto contra a cclebravao da cscritura de compra e venda dos referidos terrenos, alertando, 

mais uma vez, para a necessidade de se clarificar os contornos deste proccsso. 

Ponte de Lima, 05 de dezembro de 20 16 

0 Vereador do PPD/PSD, 

(Manuel Per~cha Barros) 

manuelbarrosvereadorcmpl@gmail.com 
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Declara~ao de Voto 

Ponto 5.21 - Proposta do Senhor Vereador Dr. Filipe Viana - Cria~ao da 
Bolsa Concelhia de Voluntariado e Coesao Social 

Relativamente as intengOes generalistas sabre os projetos de "natureza social" que integram a 
proposta em causa e perante a escassez de informat;ao que as concretize, nao nos iremos 
pronunciar sabre as mesmas, remetemos, no entanto e para conhecimento dos diversos projetos 
e iniciativas que temos vindo a implementar a este nlvel, para anteriores Declarat;oes de Voto 
par n6s apresentadas nas quais abordamos com detalhe estas questoes. 

A proposta apresentada, que se repete integralmente relativamente a outras apresentadas no 
passado pelo Movimento 51 , e no que diz respeito as "CSF e CSIF, somas obrigados a referir, 
uma vez mais e com algum desalento relativamente ao esfon~o ingl6rio que temos desenvolvido 
para fazermos entender esta questao, aquila que ja foi anteriormente esclarecido: a constituicao 
das Comissoes Sociais de Freguesia (CSF) ou interfreguesias (CSIF), serao constituidas 
consoante a iniciativa e dinamicas locais. Da leitura conjugada dos artigos 15.0 e 20.0 do 
Decreta-Lei n.0 115/2006 de 14 de junho, e fundamento da nao constituit;ao das CSF quando se 
verifica a impossibilidade de constituit;ao pela ausencia/falta de representacao das entidades 
referidas nas allneas do artigo 15.0 do normative da Rede Social e que par isso nao conseguem 
desenvolver as competencias adstritas a estes 6rgaos, descritas no artigo 20.0 do mencionado 
Decreta-Lei. Por outro lado, a constituit;ao das CSF ou CSIF sao deliberadas em sessao plenaria 
da Comissao, presidida pelo presidente da Junta de Freguesia, que dinamiza e convoca o 
respetivo plenario, podendo ser membros da CSF apenas entidades que tenham previamente 
aderido ao CLAS. Nao foi nunca apresentada pelas Juntas de Freguesia que integram o CLAS e 
enquanto entidades competentes para o efeito, qualquer proposta para constituit;ao das CSF, ou 
seja, as pr6prias Juntas de Freguesia por falta de condicOes para assegurar as competencias 
daquelas Comiss6es, acordaram o adiamento das at;oes de dinamizacao e de constituicao das 
CSF, tendo sido priorizado o desenvolvimento de agoes e projetos que decorram do Plano de 
Desenvolvimento Social, onde todas aquelas entidades se encontram ja representadas. 

Em relacao a criacao da Balsa Concelhia de Voluntariado, voltamos tambem a referir o seguinte: 
0 Municipio de Ponte de Lima, procurando ir de encontro aos objetivos do Plano Nacional de 
Voluntariado 2013-2015, tem apoiado a organizat;ao de vanas acOes de 
informagao/sensibilizagao sabre o tema, dirigidas a comunidade local, atraves da equipa do 
CLDS- Contrato Local de Desenvolvimento Social, de que e entidade promotora. 

Paralelamente, o Municipio de Ponte de Lima tern prestado apoio logistico e financeiro a grupos 
de voluntarios ja existentes e que desenvolvem atividades em areas diferenciadas, desde a 
saude, educat;ao, cidadania e cultura. Assim, destacam-se grupos com intervencoes especificas 
dentro das IPSS's, Universidade Fernando Pessoa, Hospital Conde de Bertiandos, Associacoes 
Culturais e Desportivas, Conferencias S. Vicente de Paulo e Cruz Vermelha Port g{esa -
Delegacao de Vitorino de Piaes. 



lndependentemente do apoio e promo9ao que tem vindo a ser desenvolvido pelo Municipio nesta 
area em concreto, e intengao ja assumida anteriormente, proporcionar em colaboraQao com as 
IPSS a entrada em funcionamento de uma Bolsa de Voluntariado, atraves da qual se pretende 
promover e facilitar os mecanismos para quem se interessa pelo tema do voluntariado e queiram 
receber, conhecer ou integrar as atividades desenvolvidas neste ambito. Sera ainda uma forma 
de motivar as entidades do concelho a organizarem~se no ambito desta rede e a integrarem-se 
no Conselho Nacional para a Promo9ao do Voluntariado. Ap6s a apresenta9a0 em 2016 da 
candidatura para a constru9ao da Bolsa de Voluntariado em colaboragao com as IPSS, 
aguardamos neste momenta pela sua aprova9ao, para que em 2017 possa entrar em pleno 
funcionamento. 

Assim, entendemos que a proposta agora apresentada nada traz de novo a atuacao Municipal. 

Perante tudo o exposto, o Presidente da Camara Municipal e Vereadores eleitos pelo CDS-PP 
votam contra a Proposta apresentada pelo Movimento 51 . 

Ponte de Lima, 5 de dezembro de 2016 

0 Presidente da Camara Municipal e Vereadores 
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