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_PERfODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA=------------~~

_Interven~~o dos Vereadores: --------------------

_ Usou da palavra, em primeiro Iugar o Sr. Vereador Eng.Q Manuel Barros tendo 

questionado a Camara no sentido de saber qual o motive para que a temperatura da agua 

das piscinas municipals esteja tao baixa, dado exi.~tirem diversas reclama~oes e ate 

desist~ncias da frequ~ncia das plscinas municipals. Alnda no uso da palavra propOs a Cc~mara 
a coloca~ao de urn sinal nos dias em que se realizam as feiras das velharias e antiguidades na 

Avenlda dos Platanos, no sentldo dos ciclistas utllizarem as blclcletas em m~o ou a ecovia. 

Solicitou a Camara Municipal que diligenciasse no sentido de adotar medidas para evitar 

mais acidentes mortals e atropelamentos na via Feral Dona Teresa, com a coloca~ao de 

sinaliza<;ao luminosa nas passadeiras. Relativamente a iluminat;ao de Natal questionou a 

Camara considerando que a mesma foi colocada em cima da hera, dia 17 de dezembro, mas 

hoje dia 30 ainda nao foi retirada, qual o motivo de tal atraso e o seu custo global. Mais 

referiu que na Rua da Guine os moradores tem-se queixado sistematicamente que a partir 

de determinadas horas ha muito barulho, tendo assim solicitado a Camara Municipal que 

interceda junto das for~as de segurant;a para que este tipo de situat;oes sejam evitadas. Por 

fim apresentou uma proposta de recomendat;ao que fica anexa a presente ata, como 

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

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

assuntos: RAR recomenda a pondera9ao da reorganizat;ao administrativa e de delegat;ao de 

compet~ncias da Administrat;ao central para as autarquia~; RA.R uniformiza~ao d.o calendario 

escolar; RCM ort;amento participative para 2017 e n6s para quando; comissao recenseadora 

terminou em janeiro integrar uma pessoa; parabens a todos os exitos desportlvos e 

educativos, Joao Paulo - Indoor; veto de louvor ao Padre Joao Oliveira lopes; mercado 

municipal, problemas com infiltrat;5es ja estao resolvidos ou nao; muro junto a sede da 

Junta de Freguesia de Anais a iniciativa partiu da Junta de Freguesia ou da Camara 

Municipal; problema com a segurant;a rodoviaria; obra na expolima qual o valor, esta a 

correr conforme programado; saude em Ponte de Lima, medicina interna esta au nao 

resolvido; ausencia de planeamento econ6mico em Ponte de Lima; inexist~ncia de 

nadadores salvadores; mas condit;5es dos pavilhoes desportivos de Vitorino de Piaes e 

Refoios do Lima; prevent;ao de incendios nas matas e florestas; iluminat;ao em varias 

freguesias, Polares, Vilar da Almas, Galfar e Sandiaes. --------------
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_ a Sr. Presidente da C§mara e os Srs. Vereadores prestaram os esclarecimentos tidos por 

necessaries. _________________________ ~ 

_ORDEM DO DIA: Presente a or-dem de trabalhos, foram tomadas as seguintes resolu~5es 

acerca dos assuntos deJa constantes._~ --- ----- -----------

_(01) APROVAtAO DA ATA DA REUNIAO ANTERIOR: - A Ctimara Municipal em 

cumprimento do disposto no numero 2, do artigo S7Q, da Lei n.Q 75/2013, de 12 de 

setembro, e sem prejufzo 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 

16 de janeiro de 2017, pelo que val a mesma ser assinada pelo Exmo. Presldente e pela 

Secretaria. t:sta delibera~ao foi tomada por maioria com cinco votes a favor e dais votos 

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

Manuel Barros apresentou declara~ao de voto, que se anexa a presente ata, como 

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

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

~-~2.1 - PROCESSO DIVERSOS N2 562/16 - Requerente: C & C Matos, Unipessoal, Lda. -

Local da Obra: Lugar da Presa - Freguesia de Arcozelo. A Camara Municipal considerando 

que a implanta~5o da instala!;aO industrial em causa esta localizada a face da estrada 

nacional, colidindo nessa medida com a orienta(_;:ao estrategica de Ordenamento do 

Terrlt6 rlo no local, dado o relatorio justificative do plano de Urbaniza(_;:ao das Pedras Finas 

referir que urn dos objetivos deste plano e a cria~ao de Sub Unidades Operacionais de 

Planeamento e Gestae destinadas a instalac;ao de pequenas e medias empresas que se 

encontram dispersas e em locais sem condi~5es para o efeito; considerando que a inten(_;:ao 

de deslocalizar estas atividades dispersas para o interior das SUOPGs, constituindo um dos 

objetivos do Plano de Urbaniza~ao, a reorganiza~ao espacial da atividade transformadora; 

deliberou por maioria com seis votos contra e um voto a favor do Sr. Vereador Eng.2 Manuel 

Barros, a emissao da declara95o, indeferindo nessa o pedido de reconhecimento do 

Interesse Publico Municipal para regulariza~ao das instala~oes requerido pela empresa uc & 

C Matos Unipessoal, Lda., no Iugar da Presa, da Freguesia de Arcozelo, Concelho de Ponte de 

Lima, ao abrigo do disposto no Decreta-Lei n.2 165/2014 e relative ao processo diversos n.Q 

562/16. 0 Sr. Vereador Dr. Filipe Viana apresentou declarac;ao de voto, que se anexa a 
presente ata, como documento numero quatro, e se considera como fazendo parte 

integrante da mesma .. _________________________ _ 
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_2.2 - PROCESSO DE LOTEAMENTO N~ 9/08 -Quinta das Portelas- Freguesia de Feitosa 

- Requerente: Vibravalor, Lda. - Rece~5o deflnltlva e llberta~5o do remanescente da 

cau~3o. A C§mara Municipal deliberou por rnaioria 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 

rece~§o definitiva e a libertac;~o do remanescente da cau~ao. 0 Sr. Vereador Dr. Filipe Viana 

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

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

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

_3.1- EMPREITADA DE "REQUALIFICAc;Ao DA RUA DE SANTA MARTA- CENTRO dVICO 

DE SERDEDELO" - RELAT6RIO FINAL. A C§mara Municipal dellberou por malorla com seis 

votes a favor e urn voto contra do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, aprovar o Relat6rio Final e 

adjudicar a empreitada de "Requaliflcac;~o da Rua de Santa Marta - Centro Cfvico de 

Serdedelo" a empresa Agostinho Malheiro Coelho - Constru~oes, Lda., pelo valor de 

230.849,40 euros, acrescido de IVA a taxa legal em vigor. 0 Sr. Vereador Dr. Filipe Viana 

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

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

(04) JUNTAS DE FREGUESIA ------------------

_4.1 - FREGUESIA DE POIARES - Presente urn offcio a solicitar a atribui~ao de uma 

compartlclpa~§o financeira destinada a obra de ''Beneficia~ao das ruas de Calvaria, Capela 

de S. Miguel, Devesa, Fontes, Pedregal, Sorregos, Lages, Quinta da Rua, Lobaguelra, 

Fontela e Senra". A Camara Municipal deliberou por rnaioria com seis votos a favor e urn a 

abstenc;:ao do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, atribuir uma comparticipac;:ao financeira de 70% 

ate ao montante maximo de 5.856,25 euros (cinco mil oitocentos e cinquenta e seis euros e 

vinte e cinco centimos), destinada a obra de "Beneficiac;ao das ruas de Calvaria, Capela de S. 

Miguel, Devesa, Fontes, Pedregal, Sorregos, Lages, Quinta da Rua, Lobagueira, Fontela e 

Senra", a transferir ap6s a conclusao dos trabalhos. 0 Sr. Vereador Dr. Filipe Viana 

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

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

_ 4.2 - FREGUESIA DE SA - Presente um ofrcto a sollcltar a atrlbui,:io de uma 

cornparticipa~ao financeira destinada a obra de "Beneficia~ao de urn tro~o da Travessa da 

Cruz de Pedra". A Camara Municipal deliberou por maioria com seis votos a favor e uma 

abstenc;ao do Sr. Vereador Dr. Fi lipe Viana, atribuir uma comparticipac;ao financeira ate ao 

montante maximo de 2.300,41 euros (dois mil trezentos euros e quarenta e um c~ntimos}, 
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destinada a obra de "Beneficia~ao de um tro~o da Travessa da Cruz de Pedra", a transferir 

ap6s a conclus~o dos trabalhos. 0 Sr. Vereador Dr. Filipe Viana apresentou declara~ao de 

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

fazendo parte integrante da mesma. __________________ _ 

_ 4.3- FREGUESIA DE REBORD0ES SOUTO- Presente um offclo a sollcltar a atrlbui~ao de 

uma comparticipa~~o flnancelra destinada a obra de 11Beneficia~io das ruas de Pena, 

Carapita, Po~a, Cova da Raposa, Couras, Avelelras, Mur]al, Bous:a Carrelros e Travessa de 

Bou~a Carreiros". A C§mara Municipal deliberou por maioria com seis votes a favor e uma 

absten~ao do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, atribuir uma compartlcipa~ao flnancelra de 70% 

ate ao montante maximo de 63.144,20 euros (scssenta e tres mil cento e quarenta e quatro 

euros e vinte centimos), destinada a obra de "Beneficia~ao das ruas de Pena, Carapita, Po~a, 

Cova da Raposa, Couras, Aveleiras, Murjal, Bou~a Carreiros e Travessa de Bou~a Carrelros", a 

transferlr a medida da execu~ao dos trabalhos. 0 Sr. Vereador Dr. Filipe Viana apresentou 

declara~ao de vote, que se anexa a presente ata, como documento numero cinco, e se 

considera como fazendo parte integrante da mesma. ___________ _ 

_ (OS) ASSUNTOS DIVERSOS -------------------

5.1 - CONCURSO PUBLICO 11FORNECIMENTO DE COMBUSTJVEIS - GAS6LEO E 

GASOLINA"- Ratifica~ao do despacho do Sr. Presidente da Camara de 17 de janeiro, de 

aprova~§o da minuta do contrato. A Camara Municipal dellberou por malorla com seis 

votes a favor e um voto contra do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, ratificar o despacho 

proferldo pelo Sr. Presidente da Camara a 17 de janeiro, nos termos e para os efeitos do 

disposto no n23 do artigo 352 do Anexo I da Lei n.Q 75/13 de 12 de setembro, de aprova~ao 

da mlnuta do contrato. 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 lntegrante da mesma. ______________________ _ 

_ 5.2 - CONCURSO D"E POESlA 2017 - Aprovas:iio. A Camara Municipal deliberou por 

unanimidade aprovar as normas de participa~ao no concurso. _________ _ 

_ 5.3 - CONCURSO 11CARTA A RA(NHA D. TERESA" - Aprova~ao. A Camara Municipal 

deliberou por unanlmldade aprovar as normas de participa~ao no concurso. ____ _ 

_ 5.4- PROTOCOLO-QUADRO ENTRE 0 MINISTERIO DA DEFESA NACIONAL, 0 MINISTRO

ADJUNTO, 0 MINISTERIO DA EDUCA~AO E 0 MUNICiPIO DE PONTE DE LIMA PARA A 

IMPLEMENTA~AO DO REFERENCIAL DE EDUCAtAO PARA A SEGURANtA, DEFESA E PAZ -



30 de janeiro de 2017 7 

Aprova~~o. A C§mara Municipal deliberou por maioria com seis votos a favor e uma 

absten~ao do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, aprovar o protocolo-quadro. ______ _ 

_ 5.5 - PROCEDIMENTO CONCURSAL COMUM NA MODALIDADE DE RELAl;AO JURIDJCA 

POR TEMPO INDETERMINADO DE 1 T~CNICO SUPERIOR PORTUGUES FRANCES - RECURSO 

HIERARQUICO. Jacques Fernandes da Silva, candidate do procedimento concursal comum 

para a contrata~ao em regime de contrato de trabalho em fun~oes publicas, por tempo 

lndeterminado - 1 tecnico superior Portugues e Frances, publicitado no Diario da Republica 

atraves do Aviso nQ 1749/2016, e demais meios previstos no art.9 192, Portaria ng 83-

A/2009, de 22.Jan., republicada por anexo a Portaria nQ 145-A/2011, interpos RECURSO 

ADMINISTRATIVO do ato de homologa9ao da Usta Unltaria de Ordena9ao Final dos 

candidates aprovados. 0 recurso administrative interposto ao abrigo do art.Q 1932 do 

C6digo do Procedimento Administrative, por remlssao do art.!i! 392, da Portaria n!il 83-

A/2009, foi o proprio e nao enfermava de irregularidades formals sendo competente para 

dele conhecer o 6rgao executive do Munlcfpio de Ponte de Lima, a C~mara Municipal. o 

requerente vern alegar que constata que as decisoes do juri de conslderar que o candtdato 

Jacques da Silva faltou ao terceiro metoda de sele!;aO- Entrevista profissional de sele!;aO- e 

consequentemente, ter exclufdo esse candidate da "Lista Unitaria de Ordena~§o Final dos 

candidates aprovado" assenta na ado~ao e valida!;ao par esse Juri de atos e decisoes cuja 

fidelidade legal e inexlstente, uma vez que a nao comparencia do referldo candidate ao 

terceiro metoda de sele!;ao - Entrevista profissional de sele!;ao- decorre de a notifica!;ao de 

convoca~ao respetiva nao ter observado as normas legals relativas ao prazo de antecedencia 

instituidas no CPA vigente, sftua!;ao essa que o juri em causa nao reconhece, apesar de essa 

sua inobservancia nao poder ser objeto de sustenta9ao factual por referencia ao prazo 

apropriado para o efeito e aos criterios de contagem desse mesmo prazo de acordo com as 

disposi~oes adequadas do CPA vlgente, dlsposic;oes essas objetivamente indicadas pelo 

referido candidate na sua pronuncia de 11 de outubro de 2016, razao pela qual as decisoes 

do juri em causa referente a esta situac;~o constituem mais um ato desse 6rgao 

administrative 11ad hoc" que prejudica- sempre de modo objetivo - o referido candidate no 

ambito do procedlmento concursal em causa. Dos factos: consta da Ata nQ 8 de seis de 

outubro de 2016, do procedimento concursal comum para a contrata9ao em regime de 

contrato de trabalho em fun9oes publicas, por tempo indeterminado - 1 tecnico superior 

Portugues e Frances que o juri deliberou par unanimidade, proceder a marca~ao do terceiro 

metoda de sele~ao1 deslgnadamente a Entrevlsta Proflsslonal de Sele!;~O (EPS), a realizar no 
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proximo dia 20 de outubro de 2016 pelas 9:30h nas instalac;oes do Ediflcio Portas de Braga, 

slto na Prac;a da Republica, em Ponte de Lima. Mais consta que, para cumprimento do 

disposto no n2 1 do art.!:! 329 e nos termos do disposto do art.2 30 da Portaria n283-A/2009, 

de 22 {je janeiro, foi deliberado, notificar os candidates admitidos, para a reallzac;ao do 

metoda de selec;ao. Em 10/10/2016 foi remetida convocat6ria via postal a Jacques 

Fernandes da Silva, onde consta que fica convocado para a reallzac;ao da entrevista 

profissional de selec;ao, devendo comparecer no dia 20 de outubro de 2016 pelas 11h00m, 

nas instalac;oes do edifklo Portas de Braga, sito na Prac;a da Republica, Ponte de lima (sala 

de reunloes da Divisao de Estudos e planeamento- 22 piso}. Consta da Ata n2 9, elaborada 

aos vinte dlas do mes de outubro de dais mil e dezassels que o juri verificou que o candidate 

Jacques Fernandes da Silva comunicou por email enviado a 19 de outubro, o seguinte "tendo 

em considerac;ao a inobservancia do prazo de notiflcac;ao legal pelo Juri do procedimento 

concursal acima indicado referente a convocac;ao deste candidate para o terceiro metoda de 

avaliac;ao - Entrevlsta profissional de selec;ao - do concurso correspondente, cumpre-me 

comunicar-lhe que me vejo impedido de comparecer a referida entrevista no dia e no 

horario constantes na referida notificac;ao, ficando a aguardar, por conseguinte, o envio de 

nova e apropriada notificac;ao para a realizac;ao da referida entrevista de acordo com as 

disposic;oes I ega is aplicaveis ao caso concreto". 0 Juri do Procedimento face ao alegado 

deliberou por unanimidade nos termos que a seguir se transcreve: como e evidente nao 

pede o Juri atender ao solicltado indeferindo-se, na medida em que fol dado cumprimento 

ao prazo estlpulado no art.2 322 da Portarla 83-A/2009, de 22 de janeiro, alterada pela 

Portaria 145-A/2001, de 6 de abril. Do Direito: o C6digo do Procedimento Administrative, no 

seu Capftulo V trata dos prazos. 0 art.2 862 do mesmo Diploma, sob a epfgrafe "Prazo Geral" 

estabelece no n2 1 que, Exceto quanta ao prazo de decisao do procedimento e na falta de 

disposlc;ao especial ou de fixac;ao pela adminlstrac;ao, o prazo para os atos a praticar pelos 

6rgaos administrativos e de 10 dlas. 0 n2 2 dispoe que e igualmente de 10 dias 0 prazo para 

os interessados requererem ou praticarem qualsquer atos, promoverem dilig~ncias1 

responderem sabre os assuntos acerca dos quais se devam pronunciar ou exercerem outros 

poderes no procedimento. 0 C6digo do Procedimento Administrative, Comentado, de Mario 

Esteves de Oliveira, Pedo Costa Gonc;alves - J. Pacheco de Amorim, com colaborac;ao de 

Rodrigo Esteves de Oliveira, dispoe no seu comentario ao art.2 712 do CPA/911 a que 

corresponds o art.!:! 862 do CPA atualmente em vigor, que e, portanto, esse o prazo-regra, 

para a pratica de atos (procedimentais) e para o cumprimento de formalidades no 
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procedimento, seja pelas autoridades que nele interv@m, nomeadamente o instrutor, seja 

pelos interessados. E continua o seu comentario ensinando que admite-se que a lei preveja 

outros prazos mais curtos ou mais largos do que o prazo-regra, como tambem que a pr6pria 

Administra~ao fixe prazos diversos dele, seja oficiosamente ou a pedldo des lnteressados. 

Essas excec;:oes s6 estao, e certo, previstas no n2 1, para o caso dos atos a praticar pelos 

6rgaos adminlstrativos, e ja nao para os atos dos interessados, no n2 2. Mas elas valem 

tambem para estes: a administrac;:ao pede conceder aos interessados, quando a lei nao lho 

profba, prazos maiores do que OS fixados - desde que se precate, e claro., Contra 

desigualdades e parcialidades, ou que nao haja ar intuitos dilat6rios. o nQ 2 do art.2 372 da 

Lei do Trabalho em Func;:oes Publicas - LTFP - Lei nQ 35/2014, de 20 de junho, estabelece que 

a tramitac;:ao do procedimento concursal, incluindo a do procedlmento destinado a constituir 

reservas de recrutamento em cada 6rgao ou servic;:o ou em entidade centralizada, e 
regulamentada par portaria do membra do Governo responsavel pela area da Administrac;:ao 

Publica. A Portaria e aplicavel diretamente as carreiras de regime geral (assistente 

operacional, assistente tecnico e tecnico superior). Subsidiariamente e tambem apHcavel as 
carreiras especiais, nos termos da lei. Nao obstante a entrada em vigor da LTFP, a Portaria 

mantem-se vigente (ver n.2 2 do artigo 42.2 da Lei n.2 35/2014, de 20 de junho). 0 n.Q 2 do 

artigo 37.Q da mesma lei continua a prever a regulamentac;:ao da tramitac;:ao do 

procedimento concursal par portarla; neste sentido acompanha-nos a DGAEP- Direc;:ao Geral 

da Administrac;:ao e do Emprego Publico. Resulta assim do exposto que falece o pressuposto 

em que se quer estribar a tese argumentativa do requerente designadamente a 

inobservancia das normas legais relativas ao prazo de antecedencia instftufcfas no C6digo do 

Procedimento Administrative. Da conjugac;:ao do expend ida resulta que andou bern o juri do 

procedimento concursal ao aplicar a Portaria nQ 83-A/2009, de 22.Jan., republicada por 

anexo a Portaria n2 145-A/2011, pelo que o candidate foi devida e atempadamente 

convocado para, querendo se apresentar ao Terceiro Metoda de selec;:ao - Entrevista 

Profissional de Selec;:ao. TERMOS EM QUE, a Camara Municipal dellberou por malorla com 

cinco votos a favor e duas abstenc;:i3es des Srs. Vereadores Dr. Filipe Viana e EngQ Manuel 

Barros, negar provimento ao recurso hierarquico interposto por Jacques Fernandes da Silva. 

0 Sr. Vereador Dr. Filipe Viana apresentou declarac;:ao de veto, que se anexa a presente ata, 

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

_ 5.6- AVALIAc;Ao DA ADEQUAc;AO E CONCRETIZA~O OA DISCIPLINA CONSAGRADA 

NOS PLANOS DE URBANIZA(:AO DE FREIXO, promovida nos termos do art.sz 1872, nsz 1, do 
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Decreta-Lei n2 80/2015, de 14 de maio - RJIGT. - Aprova~iio. A Camara Municipal 

deliberou por maioria com cinco votes a favor, uma abstenc;:ao do Sr. Vereador Eng2 Manuel 

Barros e um voto contra do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, aprovar a avalia~ao da adequac;:ao e 

concr~tiza~ao da disciplina consagrada no plano de urbanizac;:ao de Freixe, promovida nos 

termos do art.2 1872 n.2 1 do Decreta-Lei n." 80/2015, de 14 de maio - RGIGT. 0 Sr. 

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

documento numero quatro, e se considera como fazendo parte lntegrante da mesma. __ 

_ 5.7 • AVALIA(:lO DA ADEQUA(:lO E CONCRETIZA(:AO DA DISCIPLINA CONSAGRADA 

NOS PLANOS DE URBANIZAc;AO DE PONTE DE LIMA, promovlda nos termos do art.ll 187~, 

ne 1, do Decreta-Lei n!! 80/2015, de 14 de malo - RJIGT. - Aprova~ao. A Camara Municipal 

delrberou por malorla com cinco votos a favor, uma absten~§o do Sr. Vereador Eng2 Manuel 

Barros e urn voto contra do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, aprovar a avaliac;:ao da adequac;:ao e 

concretizac;:~o da disciplina consagrada no plano de urbaniza~ao de Ponte de Lima, 

promovida nos termos do art.Q 187Q n.!:! 1 do Decreta-Lei n.2 80/2015, de 14 de maio -

RGIGT. 0 Sr. Vereador Dr. Filipe Viana apresentou declarac;:ao de veto, que se anexa a 
presente ata, como documento numero quatro, e se considera como fazendo parte 

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

_ 5.8- AVALIA(:AO DA ADEQUA(:lO E CONCRETIZA(:lO DA DISCIPLINA CONSAGRADA 

NOS PLANOS DE URBANIZAc;AO DA CORRELHA, promovlda nos termos do art.2 1872, ne 1, 

do Oecreto-Lei n!i! 80/2015, de 14 de maio - RJIGT. - Aprova~ao. A Camara Municipal 

deliberou por maioria com cinco votes a favor, uma abstenc;:ao do Sr. Vereador EngQ Manuel 

Barros e um veto contra do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, aprovar a avalia~ao da adequa~§o e 

concretizac;:ao da disciplina consagrada no plano de urbaniza~ao da CorrelhEt promovida nos 

termos do art.2 187g n.g 1 do Decreta-Lei n.Q 80/2015, de 14 de maio - RGIGT. 0 Sr. 

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

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

_5.9 - AVAllA9\0 DA ADfQUAtAO f CONCRETIZA(:AO DA DlSCIPLINA CONSAGRADA 

NOS PLANOS DE URBANIZA(:AO DE FONTAO E ARCOS, promovida nos termos do art.!! 

187~, n~ 1, do Dec:reto-Lei n!! 80/2015, de 14 de malo - RJIGT. - Aprova~§o. A Camara 

Municipal dellberou por maioria com cinco votos a favor, uma abstenc,:ao do Sr. Vereador 

EngQ Manuel Barros e um vote contra do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, aprovar a avaliac,:ao 

da adequac;:ao e concretizac,:ao da disciplina consagrada no plano de urbanizac;:ao de FonU'lo e 

Arcos, promovida nos termos do art.2 1872 n.2 1 do Decreta-Lei n.2 80/2015, de 14 de maio -
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RGIGT. 0 Sr. Vereador Dr. Filipe Viana apresentou declara9~0 de voto, que se anexa a 
presente ata, como documento numero quatro, e se considera como fazendo parte 

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

_5.10- AVALIA~AO DA ADEQUAtAO E CONCRETIZAtAO DA DISCIPLINA CONSAGRADA 

NOS PLANOS DE URBANIZA(:AO DE REFOIOS DO LIMA, promovida nos termos do art.2 

1872, n~ 1, do Decreto·Lei n2 80/2015, de 14 de maio - RJIGT. - Aprova~ao. A Cc1.imara 

Municipal deliberou por maioria com cinco votes a favor, uma absten~ao do Sr. Vereador 

Eng2 Manuel Barros e urn veto contra do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, aprovar a avalia~ao 

da adequa~ao e concretiza~~o da disciplina consagrada no plano de urbaniza~5o de Refoios 

do Lima, promovida nos termos do art.Q 187Q n.Q 1 do Decreta-Lei n.Q 80/2015, de 14 de 

maio - RGIGT. 0 Sr. Vereador Dr. Filipe VIana apresentou declara~~o de voto, que se anexa a 
presente ata, como documento numero quatro, e se considera como fazendo parte 

lntegrante da mesma .. _______________________ _ 

_ 5.11· AVALIAtAO DA ADEQUAtAO E CONCRETIZAtAO DA DISCIPLINA CONSAGRADA 

NOS PLANOS DE URBANIZAc;AO DAS OFICINAS DE CANTARIA DAS PEDRAS FINAS, 

promovlda nos termos do art.!2 1875!, n2 1, do Decreto-Lei nil 80/2015, de 14 de malo -

RJIGT.- Aprova~ao. A Camara Municipal deliberou por maioria com cinco votos a favor e 

do is votos contra dos Srs. Vereadores Dr. Filipe Viana e Engl2 Manuel Barros, aprovar a 

avalia~ao da adequa~ao e concretiza9ao da disciplina consagrada no plano de urbaniza~ao 

das Oflcinas de Cantaria das Pedras Finas, promovlda nos termos do art.2 187!i! n.2 1 do 

Decreta-Lei n.2 80/2015, de 14 de maio - RGIGT. Os Srs. Vereadores Eng.Q Manuel Barros e 

Dr. Filipe Viana apresentaram dedara96es de vote, que se anexam a presente ata, como 

documentos numeros tres e quatro, respetivamente, e se consideram como fazendo parte 

integrante da mesma •. ________________________ _ 

_ 5.12- ELABORAc;AO DE PROPOSTA DE ALTERAtAO DECORRENTE DA AVALIAtlO, DAS 

FORMAS DE EXECU(:AO DO PLANO DE URBANIZAc;AO DE PONTE DE LIMA, nos termos do 

disposto no art.e 188, alinea a), do Decreto·Lei ne 80/2015, de 14 de malo - RJIGT. -

Aprova~ao. A C~mara Municipal dellberou por maioria com cinco votos a favor, uma 

absten~ao do Sr. Vereador EngQ Manuel Barros e urn voto contra do Sr. Vereador Dr. Filipe 

Viana, aprovar nos termos do disposto no art." 188, aHnea a), do Decreta-Lei nQ 80/2015, de 

14 de maio- RJIGT, o prazo de 90 dias para elabora9ao da proposta de altera9ao decorrente 

da avalla9~0 das formas de execu9ao do plano de urbaniza~ao de Ponte de Lima, fixando o 

perlodo de participac;:ao em 15 dias para formulac;:ao de sugestoes. Mais dellberou por 
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maioria com cinco votos a favor, uma absten~ao do Sr. Vereador Eng.Q Manuel Barros e um 

voto contra do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, dispensar a avalia9~0 ambiental, considerando 

que a altera9~0 proposta nao e suscetivel de ter efeitos significativos no ambiente. 0 Sr. 

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

documento numero quatro, e se consldera como fazendo parte integrante da mesma. __ 

_ 5.13- ELABORAc;lo DE PROPOSTA DE ALTERAc;lO DECORRENTE DA AVALIA~AO, DAS 

FORMAS DE EXECU~AO DO PLANO DE URBANIZAc;lo DE FREIXO, nos termos do disposto 

no art.9 188, alfnea a), do Decreta-Lei n!! 80/2015, de 14 de malo- RJIGT.- Aprova~ao. A 

C~mara Municipal dellberou por maioria com cinco votos a favor, uma absten<;ao do Sr. 

Vereador EngQ Manuel Barros e um voto contra do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, aprovar nos 

termos do disposto no art.Q 188, alinea a), do Decreta-Lei nQ 80/2015, de 14 de maio -

RJIGT, o prazo de 90 dias para elabora~ao da proposta de altera~ao decorrente da avalia~ao 

das formas de execu<;ao do plano de urbaniza~ao de Freixo, fixando o perfodo de 

participa<;ao em 15 dias para formula~ao de sugest6es. Mais dellberou por maioria com 

cinco votos a favor, uma absten9a0 do Sr. Vereador Eng.2 Manuel Barros e urn voto contra 

do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, dispensar a avalia~ao ambiental, considerando que a 

altera<;ao proposta nao e suscetrvel de ter efeltos significatlvos no amblente. 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. __ 

_ 5.14 • ELABORAc;lo DE PROPOSTA DE ALTERAc;AO DECORRENTE DA AVALIAc;.Ao, DAS 

FORMAS DE EXECUc;AO DO PLANO DE URBANIZAc;lo DA CORRELHA, nos termos do 

disposto no art.g 188, alinea a), do Decreto-Lel n2 80/2015, de 14 de malo - RJIGT. -

Aprova~So. A C§mara Municipal deliberou por maioria com cinco votos a favor, uma 

absten~ao do Sr. Vereador Eng2 Manuel Barros e um voto contra do Sr. Vereador Dr. Filipe 

Viana, aprovar nos termos do disposto no art.Q 188, alfnea a), do Decreta-Lei nQ 80/2015, de 

14 de malo - RJIGT, o prazo de 90 dias para elaborac;ao da proposta de alterac;ao decorrente 

da avaliac;ao das formas de execu9§o do plano de urbaniza<;ao da Correlha; fixando o 

perfodo de participa<;ao em 15 dias para formula~ao de sugestoes. Mais deliberou por 

malorla com cinco votos a favor, uma abstenc;ao do Sr. Vereador Eng.Q Manuel Barros e um 

voto contra do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, dispensar a avalia9~0 ambiental, considerando 

que a alterac;~o proposta nao e suscetivel de ter efeitos significativos no ambiente. 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. 
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_5.15 • ELABORAtlO DE PROPOSTA DE ALTERAtAO DECORRENTE DA AVALIA(:AO, DAS 

FORMAS DE EXECUCAO DO PLANO DE URBANIZAtAO DE REFOIOS DO LIMA, nos termos do 

disposto no art.2 188, alinea a), do Decreto-lei n2 80/2015, de 14 de maio - RJIGT. -

Aprova~fio. A C~mara Municipal dellberou por malorla com cinco votos a favor, uma 

absten~ao do Sr. Vereador EngQ Manuel Barros e um voto contra do Sr. Vereador Dr. Filipe 

Viana, aprovar nos termos do dlsposto no art.e 188, aHnea a), do Decreta-Lei n2 80/2015, de 

14 de maio - RJIGT, o prazo de 90 dias para elaborar;ao da proposta de altera<;ao decorrente 

da avaliar;~o das formas de execw;ao do plano de urbanlza~ao de Refoios do Lima, fixando o 

perfodo de participar;ao em 15 dias para formulac;:ao de sugestoes. Mais deliberou por 

maioria com cinco votes a favor, uma abstem;ao do Sr. Vereador Eng.!? Manuel Barros e urn 

voto contra do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, dispensar a avaliar;ao ambiental, considerando 

que a altera~ao proposta nao e suscetfvel de ter efeitos significativos no ambiente. 0 Sr. 

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

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

_ 5.16- ELABORAtAO DE PROPOSTA DE ALTERAtAO DECORRENTE DA AVALIAt;AO, DAS 

FORMAS DE EXECUtAO DO PLANO DE URBANIZACAO DE FONTAO/S.PEDRO D'ARCOS, nos 

termos do disposto no art.!! 188, alinea a), do Decreto-Lei nR 80/2015, de 14 de maio -

RJIGT. - Aprova~5o. A C~mara Municipal dellberou por maioria com cinco votos a favor, 

uma abstenc;:ao do Sr. Vereador Eng2 Manuel Barros e um voto contra do Sr. Vereador Dr. 

Filipe Viana, aprovar nos termos do dlsposto no art.2 188, alfnea a), do Decreta-Lei n2 

80/2015, de 14 de maio - RJIGT, o prazo de 90 dias para elabora~ao da proposta de 

alterac;:ao decorrente da avaliac;:ao das formas de execu~~o do plano de urbanizar;ao de 

Fontao e S~o Pedro de Arcos, fixando o perfodo de participar;ao em 15 dias para formulac;:ao 

de sugestoes. Mais deliberou por maiorla com cinco votes a favor, uma abstenr;ao do Sr. 

Vereador Eng.2 Manuel Barros e um voto contra do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, dlspensar a 

avallac;~o ambiental, considerando que a alterac;:ao proposta nao e suscetfvel de ter efeltos 

significativos no ambiente. 0 Sr. Vereador Dr. Fllipe Viana apresentou declarac;:ao de voto, 

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

parte integrante da mesma. ______________________ _ 

_ 5.17 • ELABORAtAO DE PROPOSTA DE ALTERA~AO DECORRENTE DA AVALIAtAO, DAS 

FORMA$ DE EXECUt.AO DO PLANO DE URBANIZAtAO DAS OFICINAS DE CANTARIA DAS 

PEDRAS FINAS, nos termos do dlsposto no art.2 188, aHnea a), do Decreta-Lei n2 80/2015, 

de 14 de maio - RJIGT. - Aprova~ao. A Camara Municipal dellberou por maloria com cinco 
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votos a favor e dais votes contra dos Srs. Vereadores Dr. Filipe Viana e Eng2 Manuel Barros, 

aprovar nos termos do disposto no art.2 188, alinea a), do Decreto-Lei nQ 80/2015, de 14 de 

maio - RJIGT, o prazo de 90 dias para elaborac;ao da proposta de altera~ao decorrente da 

avaliac;ao das formas de execuc;ao do plano de urbanizac;ao das Oficinas de Cantaria das 

Pedras Flnas, flxando o perfodo de partlcipa!fao em 15 dlas para formula~ao de sugestoes. 

Mais deliberou por maioria com cinco votos a favor e dais votos contra dos Srs. Vereadores 

Dr. Fillpe Viana e Eng.2 Manuel Barros, dispensar a avalia<;ao ambiental, considerando que a 

alterac;ao proposta nao e suscetfvel de ter efeitos significativos no ambiente. Os Srs. 

Vereadores Eng.2 Manuel Barros e Dr. Filipe Viana apresentaram declara96es de veto, que se 

anexam a presente ata, como documentos numeros tr~s e quatro, respetivamente, e se 

consideram como fazendo parte integrante da mesma. ____________ _ 

____ 5.18 - PROTOCOLO DE CED~NCIA DE ESPA~O MUNICIPAL ENTRE A CAMARA 

MUNICIPAL DE PONTE DE LIMA E A ASSOCIA~lo DE DESENVOLVIMENTO RURAL 

INTEGRADO DO LIMA - ADRIL - Aprova~ao. A C~mara Municipal deliberou por maiorla com 

seis votes a favor e urn veto contra do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, aprovar o protocolo. _ 

_ 5.19- PROTOCOLO DE CED~NCIA DE EDIF(CIO ENTRE 0 MUNicfPIO DE PONTE DE LIMA 

E A APPACDM DE VIANA DO CASTELO- Aprova~:io. A C~mara municipal dellberou por 

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

protocolo. _________________________ _ 

_ 5.20- PROTOCOLO DE ESTAGIO EM CONTEXTO DE TRABALHO DO IPCA-INSTITUTO 

POLITECNICO DO CAVADO E DO AVE - CURSO TECNICO SUPERIOR PROFISSIONAL EM 

SERVI~OS JURfDICOS - Formando: Nelson Hugo Martins Afonso Marques. A C~mara 

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

Filipe Viana, aprovar o protocolo de estagio. ______________ _ 

_ 5.21 - PEDIDO DE REALIZACAO DA FORMACAO PRATICA EM CONTEXTO DE TRABALHO 

DA ESCOLA SECUNDARIA DE PONTE DE LIMA - CURSO PROFISSIONAL DE TECNICO DE 

GESTAO DE AMBIENTE - Formanda: Bruna Filipa da Sliva Salgado. Autorlza~5o. A Camara 

municipal deliberou por maioria com seis votes a favor e uma abstenc;ao do Sr. Vereador Dr. 

Filipe Viana, autorizar a realiza~ao da forma~ao pn3tica em contexte de trabalho. ___ _ 

_ 5.22 - AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE FREIXO - Presente urn email a sollcltar o 

pagamento da utlliza~5o do Pavllhiio da Escola Basica de Freixo, respeltante aos anos de 

2015 e 2016. A Camara municipal deliberou por malorla com seis votes a favor e uma 

abstenc;3o do Sr. Vereador Dr. Fillpe Viana, autorizar o pagamento respeitante a utilizac;ao 
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do Pavilhao da Escola Basica de Freixo nos anos de 2015 e 2016, no montante global de 

4.959,50 euros (quatro mil novecentos e cinquenta e nove euros e cinquenta centimos). 0 

Sr. Vereador Dr. Filipe Viana apresentou declara~ao de veto, que se anexa a presente ata, 

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

_ 5.23 - ANDR~ AMORIM E RICARDO CORREIA - 11LUFADA DEAR FRESCO"- Presente 

uma proposta da Comissao Editorial para aquisi~ao de 30 exemplares da obra. A Camara 

Municipal deliberou por malorla com seis votos a favor e uma absten~~o do Sr. Vereador Dr. 

Filipe Viana, adquirir 30 exemplares da obra "Lufada deAr Fresco11
, pelo pre!;O unitario de 

10,00 euros (dez euros). 0 Sr. Vereador Dr. Filipe Viana apresentou declara~~o de voto, que 

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

integrante da mesma. ______________________ _ 

_ 5.24 - PAULA RUIVO - "NAO QUERO SER 0 QUE SINTO ... " - Presente uma proposta da 

Comissao Editorial para aquisi~ao de 30 exemplares da obra. A Camara Municipal dellberou 

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

adquirir 30 exemplares da obra "N~o Quero ser o Que Sinto ... ", pelo pre~o unitario de 10,00 

euros (dez euros). 0 Sr. Vereador Dr. Filipe Viana apresentou declara!;aO de veto, que se 

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

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

_5.25 - HABITAt;Ao SOCIAL- Presente uma lnforma~ao do Servi~o Social a sollcltar 

autoriza~ao para transmissao de arrendamento do fogo no Bairro da Po~a Grande, Bloco 6, 

22 esq., em Arcozelo, para a Sri! Margarlda de Lourdes A. Gons:alves. A Camara Municipal 

deliberou por maioria com seis votes a favor e uma absten~ao do Sr. Vereador Dr. Filipe 

Viana, autorizar a transmiss~o de arrendamento do fogo no Bairro da Po~a Grande, Bloco 6, 

2Q esq., em Arcozelo, para a Sr!! Margarida de Lourdes A. Gon!;alves. 0 Sr. Vereador Dr. Filipe 

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

numero cinco, e se considera como fazendo parte integrante da mesma. ______ _ 

__ 5.26 - HABITA(:AO SOCIAL - Presente uma informa~ao do Servi~o Social a solicitar 

autoriza~5o para a D. Rosa de Sousa Amorim, moradora no Balrro da Po~a Grande, Bloco 8, 

32 esq., em Arcozelo, coabitar como Sr. Jose Franclim Mendes Gomes. A Camara Municipal 

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

Viana, autorizar a integrac;~o do Sr. Jose Franclim Mendes Gomes no agregado familiar da D. 

Rosa de Sousa Amorim, moradora no Bairro da Po~a Grande, Bloco 8, 32 esq., em Arcozelo. 
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0 Sr. Vereador Dr. Filipe Viana apresentou declara~ao de voto, que se anexa a presente ata, 

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

_ 5.27- HABITA~AO SOCIAL- Presente uma lnforma~ao do Servi~o Social a propor o 

realojamento da Srl! Helena da Costa Moreira e respetlvo asregado familiar no Bairro da 

Po~a Grande. A C~mara Municipal deliberou por maioria com seis votos a favor e uma 

absten~ao do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, autorizar o realojamento da Sr~ Helena da Costa 

Moreira e respetivo agregado familiar no Bairro da Po~a Grande, com uma renda mensal no 

valor de 4,21 euros (quatro euros e vinte e urn centimos). 0 Sr. Vereador Dr. Filipe Viana 

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

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

_ 5.28 - HABITA~AO SOCIAL - Presente uma informa~ao do Servi~o Social a solicitar 

autoriza~ao para integra~ao do Sr. Mario Jorge Gon~alves Remelhe no asregado da Srll 

Judite Manuela VIeira da Sliva, moradora na Urbaniza~ao do Castelhao, fra~ao D, lote 3, 

em Ardegao, Freixo e Mato. A Camara Municipal deliberou por malorla com seis votes a 

favor e uma absten~ao do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, autorizar a integrac;ao do Sr. Mario 

Jorge Gon~alves Remelhe no agregado familiar da Sr. ~ Judite Manuela Vieira da Silva, 

moradora na Urbaniza~ao do Castelhao, frac;ao D, late 3, em Ardegao, Frelxo e Mato. 0 Sr. 

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

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

_ 5.29 - PROPOSTA DO SR. VEREADOR ENG. MANUEL BARROS - "Marca~ao de reunlf!io 

com caracter de urg!ncla". A C§mara Municipal deliberou por maioria com cinco votos 

contra do Sr. Presidente e dos Vereadores eleitos pelo CDS-PP, uma absten~ao do Sr. 

Vereador Dr. Filipe Viana e urn voto a favor do Sr. Vereador Eng2 Manuel Barros, rejeitar a 

proposta. 0 Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, o Sr. Presidente e os Vereadores eleitos pelo CDS

PP apresentaram declara~oes de voto, que se anexam a presente ata, como documentos 

numeros cinco e sels, respetivamente, e se consideram como fazendo parte integrante da 

mesma·---------------------------------------------------------

_5.30 - POUSADA DA JUVENTUDE DE PONTE DE LIMA - Presente urn email a sollcltar 

entrada gratuita, no perrodo do Carnaval, no Museu do Brinquedo, Museu dos Terceiros, 

Centro de lnterpreta~ao da Hist6ria Militar de Ponte de Lima e Centro de lnterpreta~ao e 

Promo~ao do Vinho Verde. A C~mara Municipal deliberou por maioria com seis votos a 

favor e uma absten~ao do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, autorizar a entrada gratuita, no 

perfodo do Carnaval mediante apresenta~ao do Cartao de Alberguista, no Museu do 
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Brinquedo, Museu dos Terceiros, Centro de lnterpreta~ao da Hist6ria Militar de Ponte de 

Lima e Centro de lnterpreta~ao e Promo950 do Vinho Verde. 0 Sr. Vereador Dr. Fi lipe Viana 

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

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

_ 5.31 - DR. ALBERTO SANTOS - Presente urn email a solicitar a cedencia de urn espa~o 

para apresenta~ao do livro "Para La de Bagdad". A C~mara Municipal dellberou por malorla 

com seis votes a favor e uma absten~ao do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, autorizar a cedencia 

do Audit6rio da Biblioteca Municipal para o dia 18 de fevereiro, a part ir das 18:30 horas, 

para a apresenta~ao do livro "Para La de Bagdad". 0 Sr. Vereador Dr. Filipe Viana apresentou 

declara9t!io de voto, que se anexa a presente ata, como documento numero tres, e se 

considera como fazendo parte integrante da mesma. ___________ _ _ 

_ 5.32 - ALARGAMENTO DE HORARIO DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO 

COMERCIAL - Presente urn requerimento em nome de Antonio Jose Reis Alvelos, a requerer 

o alargamento do hon]rio de funcionamento do estabelecimento "Rio Neiva Cafe/Bar", sito 

na Av. de Sandiaes n2 520, Freguesias do vale do Neiva, ate as 04:00 horas, todos os dias dos 

meses de julho a setembro, fins-deasemana incluindo domingos a noite e vesperas de 

feriados nos meses de mar~o, abril, maio, junho, outubro e novembro e todos os dias do 

mes de dezembro. A Camara Municipal deliberou por maioria com seis votos a favor e uma 

absten~ao do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, autorizar o alargamento do horario de 

funcionamento do estabelecimento "Rio Neiva Cafe/Bar", sito na Av. de Sandiaes n2 520, 

Freguesias do vale do Neiva, ate as 04:00 horas, todos os dias dos meses de julho a 

setembro, fins-de-semana incluindo domingos a noite e vesperas de feriados nos meses de 

mar~o, abril, maio, junho, outubro e novembro e todos os dias do mes de dezembro, a titulo 

precario, sendo revogada esta autoriza~~o caso hajam reclama~oes devidamente 

fundamentadas. 0 Sr. Vereador Dr. Filipe Viana apresentou declarac~o de voto, que se anexa 

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

integrante da mesma. ______________________ _ 

~_5.33 ~ ATUALIZA~O DAS RENDAS DE HABITAylO SOCIAL- Aprovas;ao. A Camara 

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

Filipe Viana, aprovar a atualiza~~o das rendas de habitac;ao social proposta. 0 Sr. Vereador 

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

documento numero quatro, e se considera como fazendo parte integrante da mesma. ___ _ 
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_5.34 - PREMIO DE EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO RURAL 2016 -

Proposta de atribui~ao dos premlos. A C~mara Municipal dellberou por maloria com seis 

votes a favor e uma absten~ao do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, aprovar a proposta do juri de 

atribui~ao dos premios nos termos que se seguem: 1Q Premia ao projeto Hidroponia da 

promotora Marla Flora Barbosa Vieira; 22 Premia ao projeto Caminhadas e Observa~ao de 

Estelas pela Ruralidade de Ponte de Lima da promotora Borealis on Trekking; 3!2 Premia ao 

projeto Caracoldolima do promotor Lufs Paulo de Matos Ferreira. 0 Sr. Vereador Dr. Filipe 

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

numero cinco, e se consldera como fazendo parte integrante da mesma. ______ _ 

_ 5.35 - GOLDVPAN- PRODUTOS ALIMENT ARES CONGELADOS, LOA.- Presente um oficio 

a manlfestar interesse na aquisi~ao do Lote LA-2 no Polo Empresarial e Industrial da 

Queijada. A Camara Municipal dellberou por malorla com sels votos a favor e um veto 

contra do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, autorizar a venda do lote LA-2, inscrito na matriz 

predial urbana sob o art.!:! 474, com a area global de 4.600 m2, descrito na Conservat6ria do 

Registo Predial sob o n2 682/20110414, da freguesia de Fornelos e Queijada, no Polo 

Empresarial e Industrial da Queijada, a "GoldyPan - Produtos Alimentares Congelados, Lda." 

pelo valor total de 33.220,00 euros (trlnta e tres mil duzentos e vinte euros). 0 Sr. Vereador 

Dr. Filipe Viana apresentou declara~ao de veto, que se anexa a presente ata, como 

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

_ (06) ATRIBUI<;AO DE SUBSfDIOS ___________________ ~~~~~-~-

6.1 - PROTOCOLO ENTRE A ASSOCIA<;AO HUMANITARIA DE BOMBEIROS 

VOLUNTARIOS DE PONTE DE LIMA E A CAMARA MUNICIPAL DE PONTE DE LIMA -

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

absten~ao do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, aprovar o protocolo, com efeitos retroativos a 1 

de janeiro de 2017. 0 Sr. Vereador Dr. Filipe Viana apresentou declara~ao de vote, que se 

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

integrante da mesma. ________________________ _ 

_ 6.2 - ASSOCIA<;AO DESPORTIVA ''OS LIMIANOS'' .... Presente urn email a sollcltar a 

atribui~io de um subsfdlo. A C§mara Municipal deliberou por maioria com seis votes a 

favor e uma absten~ao do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, atribuir um subsfdio no montante de 

1.425,00 euros (mil quatrocentos e vinte e cinco euros). 0 Sr. Vereador Dr. Filipe Viana 

apresentou declara~ao de veto, que se anexa a presente ata, como documento numero 

cinco, e se considera como fazendo parte integrante da mesma. _________ _ 
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_6.3- ASSOCIA~lo DOS AMIGOS DA PESSOA ESPECIAL LIMIANA- Presente urn email a 

solicltar a atrlbul~5o de urn subsrdlo respeltante ao ano de 2016. A Camara Municipal 

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

Viana, atribuir o subsidio no montante de 1.710,00 euros (mil setecentos e dez euros), 

respeitante ao ano de 2016. 0 Sr. Vereador Dr. Filipe Viana apresentou declara~~o de voto, 

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

parte integrante da mesma. ______________________ _ 

_ ESPAtO DE INTERVENtAO ABERTO AO PUBLICO: Usou da palavra em primeiro Iugar o 

Sr. Dr. Antonio Carlos Matos tendo referido que achava curiosa existir apenas uma unica 

altera~§o em todos os PU'S, tendo em conta o lapso de tempo decorrido entretanto. 

Questionou a Camara Municipal sabre o porque de pretender alterar o PU para resolver uma 

questao de um particular. De seguida usou da palavra Joao Lima contestando a altera<;ao do 

PU hoje iniciada, manifestando ainda a sua total discordancia com toda esta situa~ao. __ _ 

_ _ Tambem o Dr. Antonio Mario Leitao, no uso da palavra questionou a Camara no 

sentido de saber se a altera~ao era ou nao para resolver o problema da empresa. Perguntou 

a C§mara Municipal sea comissao de Arcozelo tinha ou nao direito a urn almo~:;o de trabalho 

como o que foi divulgado pela comunica~ao social. Ainda no uso da palavra referiu que o Sr. 

Presidente tern a obrigat;ao de retirar o equipamento do terrene municipal, tern a obriga~ao 

de zelar pelo interesse municipal, referindo ainda que as SUPG foram pensadas para travar o 

lmpacto empresarial desenfreado. Questionou ainda a Camara no sentido de saber quantos 

pedidos foram recebidos para alterar os pianos, para resolver questoes particulares. _ _ _ 

__ 0 Sr. Manuel Moreira no uso da palavra repudiou a proposta da Camara Municipal da 

pretensao de instalar em Arcozelo uma central de betuminoso, referindo que a Camara 

Municipal n~o tern respeito nem por Arcozelo, nem pela Junta de Freguesia, nem pela 

Assembleia de Arcozelo. Referiu ainda que com esta aprovat;ao se estava a tentar esconder a 

poluit;ao. ------------------------------

A Enf.i! Elisabete Pires referiu na sua interven<;ao que a populat;ao de Arcozelo tinha 

sido surpreendida com a construt;ao da central de betumlnoso e agora com a altera<;ao do 

PU. Questionou a Camara Municipal no sentido de saber para quando estava programada a 

discuss~o da altera<;ao do PU. ------------------ ---

-- Por fim usou da palavra a Eng.i.! Patricia Moreira, para como presidente da Associa~ao 

questionar o Sr. Vereador Eng.2 Manuel Barros no sentido de saber onde esta a pensar 

colocar a central betuminoso. Como Presidente da Associa<;ao e em nome da Associa~ao, 
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referiu estar disponrvel para sentar com todos a mesa. Mais referiu considerar que a 

alterac;:ao de todos as PU'S foi uma manobra de diversao, um fato a medida, e que a 

Associa~ao ja tinha apresentado duas queixas~crime no Ministerio Publico. -----

_0 Sr. Presidente da Camara e as Srs. Vereadores prestaram as esclarecimentos tidos par 

necessaries. __________________________ _ 

_ (07) APROVAtlO DA ATA EM MINUTA:- Nos termos dos numeros 3 e 4, do artigo S7Q, 

da Lei n2 75/2013, de 12 de SetembroJ foi deliberado aprovar a ata desta reuni~o~ em 

minuta, para surtir efeitos imediatos. Esta deliberac;:ao foi tomada par maioria com seis votos 

a favor e um veto contra do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana. ___________ _ 

_ ENCERRAMENTO:- Nada mais havendo a tratar, o Excelentfssimo Presidente da C~mara 

declarou encerrada a reuniao pelas dezanove horas e vinte e cinco minutes. ____ _ 

Para constar se lavrou a presente ata que1 llda e achada conforme, vai ser assinada. __ _ 

A Secretarial 
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1">~ PFLP.#\ 
Um partido ao seu lado 

PROPOSTA 

Considerando que a popula~ao de Arcozelo se tern manifestado contra a instala~ao de 

uma Central Oescontfnua de produc;ao de misturas betuminosas, como parque para deposito de 

agregados, no centro da freguesia; 

Considerando que, por causa desta Central de Betuminoso, que o Senhor Presidente da 

CMPL insiste que val ser licenciada e que o Sr. Vereador do Pelouro das obras chegou mesmo a 

autorizar, uma associa~ao, em representa~ao da popula~o de Arcozelo que entende estarem a 

serviolados os seus direitos a saude, ao ambiente e a qualidade de vida bem como do patrim6nio 

naturale construido da freguesia de Arcozelo, interpos, no Tribunal Administrative de Braga, um 

processo contra o MUNicrPtO DE PONTE DE LIMA, a FREGUESIA DE ARCOZELO, a empresa 

PREDILETHES que quer construir a Centrale ja quase a concluiu, sem licen~a, num terreno que e 

da Camara e ainda nao foi com prado, e a QUINTA DA LAGOEIRA que prometeu comprar o terre no 

a C~mara e que este processo ainda esta a correr; 

Considerando que o terrene dessa Central de Betuminoso se localiza na SUOPG 

Subunidade Operativa de Planeamento e Gest~o 3- Polo de Atividades Econ6micas de Arcozelo 

e que o Sr Vereador do Pelouro das obras s6 revogou o despacho que autorizava a construdio 

desta industria porque o PU exigia que fosse feita uma opera~ao de loteamento, precedida de 

urn estudo de fmpacte ambiental, que a CMPL nao fez e que esta proposta e~gora apresentada 

niPif"' c:,,. Pr.::.cirlor'ltO da CMPL demnno;:tr:~ ,..l::,,.:o,.,..,or.to nue na~o quer f"' 7 "'r nem nunc::. f:or:i r'lf"'iC \I:Oi 
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retirar a obrigatoriedade da opera,ao de loteamento e do inerente estudo de impacte ambiental 

para a SUOPG 3 de Arcozelo; 

Considerando que as questBes do ambiente, da paisagem e da qualidade de vida sao cada 

vez mais importantes para as popula~oes do nosso concelho e devem sera grande orienta~!o 

para todos os que defendem que Ponte de Lima pode e deve apostar no turismo; 

Considerando que esta proposta parece estar feita a medida para legalizar a Central 

Descontrnua de Produ~ao de Misturas Betuminosas e parque de depositos de agregados que a 

rn:1n u elba rrosvcre ado rem pI (o>gm :1J l.c.Qll! 



PREDILETHES quer construir em Arcozelo, e que vai contra a vontade expressa da popula~ao 

desta freguesia; 

Considerando que existem processes crime a correr contra membros do executive desta 

Camara Municipal que, entre outras consequencias, levam a perda de mandata; 

Considerando que as autarquias existem para defender os interesses das popula~CSes 

respetivas e nao de outras entidades, 

Considerando que Portugal e um Estado de dlreito democrcfltico, baseado na soberania 

popular, no pluralismo de expressao e organiza~ao polltica democraticas, no respeito e na 

garantia de efetivac;ao dos direitos e liberdades fundamentals e na separac;ao e interdependencia 

de poderes, visando a realizac;ao da democracia econ6mica, social e cultural eo a profunda menta 

da democracia participativa; 

Considerando que se exige as pessoas com responsabilidades na autarquia que atuem 

com transparencia, isen~ao e prudencia, respeitando a lei e o interesse publico; 

PROPONHO que se retire da Proposta apresentada pelo Sr. Presldente da CMPL a 

materia relativa aos Pianos de Urbanlza~ao das Oflclnas de Cantaria das Pedras Flnas, de 

Arcozelo. 

Ponte de Lima, 30 de janeiro de 2017 

0 Vereador do PPD/PSD, 

mnnuelhm:I'Osvere<~dorcmpl_@g.mail.cQIJJ 



DECLARA(:AO DE 
PO::'>I"TI DE I.DfA 

lJm partido ao seu lado 

VOTO 

Na qualidade de vereador do PPD/PSO voto contra a aprova~~o da ata numero 

02/2017, relativa a reuniao ordinaria da C§mara Municipal realizada no dia 16 de janeiro 

2017/ 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;ao seja devidamente corrlgida, a reda~ao das atas continua 

lncompleta, prejudicando o relata generico dos assuntos e temas tratados na referida 

reuniao. 

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

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

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

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

tratados. 

Ponte de Lima, 30 de janeiro de 2017 

0 Vereador do PPD/PSD; 

(Manut:l Pereira da Rocha Barros) 

manuelbarrosvereadorcmpl@gmail.com 
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um partido ao seu lado 

DECLARA(;AO DE VOTO 

Proposta de altera~ao do Plano de Urbaniza~o das Oficinas de Cantaria das Pedras Finas 

VOTO CONTRA a proposta apresentada pelo Senhor Presidente da Camara Municipal de Ponte de 

lima de altera~ao do Plano de Urbaniza~ao das Of1cinas de Cantaria das Pedra Finas, pelcs 

seguintes motivos: 

-Em primelro Iugar, a Camara Municipal deve pro mover uma permanente avalia~ao da adequa~ao 

e concretizac;ao da disci pi ina consagrada nos program as e pianos territoriais por si elaborados mas 

essa avaliac;ao "tern de ser suportada nos indicadores gualitativos e guantitativos neles previstos", 

e, na proposta que apresenta, o Senhor Presidente da Camara Municipal nao concretiza, quais s~o 

esses indicadores; 

- Em segundo Iugar, nos programas e pianos territoriais cuja avalia~ao da adequacao e 

concretizac;ao se pretende "deve ser garantida a avaliac;ao dos efeitos significativos da sua 

execucao no ambiente, por forma a identificar os efeitos negativos imprevistos e aplicar as 

necessarias medidas corretivas prevlstas na declara~~o ambiental" mas, na proposta apresentada 

pelo Senhor Presidente da Camara Municipal nada se diz a tal respeito - nem sabre os efeitos 

negatives nem sabre declaracoes ambientais. nem sabre as medidas corretivas que sao 

necessarias, limitando-se a tecer considerac;oes vagas; 

-Em tercelro Iugar, a proposta de alterac;ao do Plano de Urbanizac;ao em causa deve "garantir a 

oferta de terrenos e lotes destinados a ediflcac;:oes, com rendas ou a custos controlados" e, 

Cl"lbfetU~I"I "nrl"lmQ'Ier ::1 rnolhor·f::l rta nttat·:dade rtt:~ \/ida e 3 rtofac::l doc ua!orec:: ::unh·fonta·lc:: 0 
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pajsagfsticos" e a proposta do Senhor Presidente da C~mara Municipal nao contempla estas 

questoes, sobretudo as questoes do ambiente, da paisagem e da qualidade de vida que sao 

importantissimas para as populac;oes do nosso concelho; 

- Em quarto Iugar, a C~mara Municipal deve elaborar, de 4 em 4 a nos, relat6rios sabre o estado 

do ordenamento do territorio e esses relat6rios tern que traduzir o balanc;o da execuc;ao dos 

programas e dos pianos territoriais e fundamentar uma eventual necessidade de revisao, mas, nao 

so o PU das Oficinas de Cantaria das Pedras Finas de Arcozelo nao esta em execu~ao M 4 anos, 

Jll :1 nuelha rrosvcrc;1d ornn pI (n>gm a i I. c. om 



mas apenas ha 1 ano e meio, como a proposta do Senhor Presidente da Camara Municipal nao 

permite conclulr ser necessaria essa revisao, a menos que a mesma- que agora se diz que~ part~ 

ser mais flexfvel- seja apresentada por outras razoes; 

-Em quinto Iugar, os relat6rios sabre o estado do ordenamento do territ6rio sao submetidos a urn 

perlodo de discussao publica de durac;;ao nao inferior a 30 dias e a proposta apresentada pelo 

Senhor Presidente da Camara nao preve essa discussao publica, e nao ha que ter medo de ouvir 

as pessoas; 

-Em sexto Iugar, o facto de a Camara Municipal nao ter elaborado os relat6rios sobre o estado do 

ordenamento do territ6rio dentro daquele prazo, determina a impossibilidade de se rever os 

Pianos de Urbaniza~ao em questao, do que o Senhor Presidente da Camara muito 

convenientemente se esqueceu. 

Ponte de Lima, 30 de janeiro de 2017 

0 Vereador do PPD/PSD, 

~ 
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MOVIMENTO 51 

DECLARAc;Ao DE VOTO 

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

das suas fungoes, declarar o seu veto contra, no ambito do ponte 

4.}1 ;v·o? · 3 t , -:s J :· s .. G · 5 · t- ' s .~; s <j;s !.o ;s ·"~ s.t.~; '5).:3 '. 5.J ~ j 5~s· s)c1• 7 I I I I ' r , I 
COm OS fundamentOS e COnsiderandOS seguintes: 5 ).. t l '~ 3 )t ~'~$I 

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

decisao em causa, com viola9ao legal da Lei das Autarquias Locais e des mais elementares 

direitos democraticos; 

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 ac9ao judicial para o efeito; 

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

autarquicos na realiza<;ao dum projecto em comum; cfr. : orgamento participativo e 

participagao de ideias; 

4 - Considerando que a polftica 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 maier respeito pela hist6ria des nossos antepassados, bem como na esteira do 

principia da representatividade e do espirito democratico das nossas ralzes. 

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

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

Ponte de Lima, 30 de Janeiro de 2017, 

0 Vereador do Movimento 51, 

..----:y-~ 
(Filipe Viana) 
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MOVIMENTO 51 

DECLARACAO DE VOTO 

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

das suas fungOes, declarar o seu voto de abstenc;ao, no ftmbito do ponto 

Y-t - Lt .oZ· ~ ~;_, ~ '5.S-6 . ti~ ' S. J3: 5 .Jh • 1) , JS~s . Jb -~.J:I ' s . .fB' 
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1 - Considerando que nao lhe foram juntos os respectivos documentos para sustentar a 

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

direitos democraticos; 

2 - Considerando que na reuni~o 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 acg~o 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. : orgamento participative e 

participaQao de ideias; 

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

imposic;ao e nao de dialogo construtivo; 

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

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

principia da representatividade e do espirito democratico das nossas raizes; 

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

servi9o e n~o na esteira da pedagogia da subserviencia. 

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

principio da representatividade, pelas pessoas e pelo nosso territ6rio, voto abstenQao. 

Ponte de Lima, 30 de Janeiro de 2017, 

~.:;;r;;o Movimento 51, 

) 

(Filipe VIana) 

1 



Para: Camara Municipal 

De: Presidente da Camara Municipal de Ponte de Lima, Eng.Q Victor Mendes 

Data: 18/01/2017 

Assunto: Central de Betumlnosos - Pedido de marca~ de reuniao apresentado pelo Vereador Eng.2 

Manuel Barros- PPD/PSD 

Na sequencia do pedido de uma reuniao apresentado pelo Vereador do PPD/PSD no sentido de ser 

escolhido um local alternative para a localiza!;aO da Central de Betuminoso, entendemos comunicar o 

seguinte: 

1- Tal como ja referimos noutras ocas!i5es e ao contra rio do que tem vindo a ser ardilosamente divulgado, 

voltamos a salientar que a atividade em causa e do tipo Ill, isto quer dizer que a mesma e 
ambientalmente defensavel na medida em que nao provoca danos no meio ambiente, havendo a 

garantla, pelas caracterfsticas ttknicas deste equipamento e pelo pr6prio processo de fabrlco, que nao 

implica a emissao de fumo, cheiros, produ~o de rufdos e factos semelhantes. Se assim fosse outras 

medidas teriam sido tomadas. 

Mas seguindo a interpreta~o errada do PSD, na medida em que entendem que se trata de uma atividade 

com "graves" problemas ambientais, tambem nao se entende como justiflcariam localizar esta atividade 

num outro sftio, refira-se com aptidao em termos de PDM, sem com isso provocar o descontentamento 

de outras popula!;oes; 

2 - 0 terreno em causa, classificado em PDM como de Industria e Armazenagem, tern aptidao e foi 

especificamente criado para a localiza!;ao de atividades empresariais, como por exemplo aquela que 

agora esta em causa. Sera importante que se entenda que em termos de ordenamento de terrlt6rio e a 

partir do momenta em que se criam areas especificas para a localiza!;ao de industria e tendo ainda em 

considera!;ao que se trata de uma atividade do tipo Ill, nao se pode assumir uma atitude discricionaria 

relativamente a localiza9ao de atividades ou empresas que ai se queiram instalar. Pior ainda sera aflrmar 

;:;t;::: J;..t;::o.~! ;-;.:.::!~ .:::~1~:'::CS<l n5o pode ter esta localiza~o, que e a mais adequada para a otimiza~ao e 

sucesso da sua atividade e cria~ao/manuten~ao dos respetivos postos de trabalho, e determinar que 



deverla ser uma outra. Nao nos parece legitimo e talvez nem sequer legal interferir dessa forma na esfera 

privada contrariando o principia da livre concorrencia; 

3 - Se em termos processuais poderao ter ocorrido alguns erros, cuja consequencias e san~oes ser§o 

assumidas e aplicadas, os mesmos estiio a ser devidamente e legalmente resolvidos de forma a ser 

reposta a normalidade do processo, pais existe efetivamente essa possibilidade; 

4 - Finalmente e porque entendemos que este assunto tern vindo a ser desmesuradamente e 

lncompreensivelmente esmiw;:ado e esgotado, com utilizar;:ao de argumentos pouco validos e ate de 

inverdades, estamos convictos que isto apenas se explica pelo seu aproveitamento politico no sentido da 

manipular;:ao da opiniao publica contra este Executivo, facto que lamentamos, apelando para o bom 

sensa a para uma atitude mais construtiva, seja em relar;:ao a esta iniciativa seja em relar;:ao a outros 

projetos municipais. 

Assim, perante o exposto entendemos que nao se justifica a realizar;:ao da reuniao solicitada pelo 

Vereador do PPD/PSD que apenas serviria para alimentar e criar ainda mais controversia, de todo 

desnecessaria e injustiflcada, em rela<;ao a este assunto. 

No entanto, gostarfamos de colocar desde ja o desafio ao Senhor Vereador do PSD no sentldo de poder 

indicar aquila que entende como melhor solur;:ao, apontando uma localizar;:ao em concreto para este 

investimento no concelho que seja, obviamente, compativel com uma classificar;:ao em termos de PDM 

que perm ita o uso em causa. 

Ponte de lima, 18 de janeiro de 2017 

0 Presidente da Camara Municipal e Vereadores 
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REUNIAO DE CAMARA DE 2017/01/30 

PERiODO DE INTERVENCAO DO PUBLICO 

IDENTIFICA AO FREGUESIA 

.... , 



, 
CAVALEIRO & ASSOCIADOS 

SOCIEDADE m- ADVOGADOS R .... 

Exmo. Sr. Presidente da CAmara 

Municipal de Ponte de Lima 

Assunto: exposi~ao/requerimento quanto ao item 2.1 da ordem de trabalhos 

da reuniao publica da CAmara Municipal de> 30 de Janeiro de 2017 

C & C Matos, Unipessoal, Lda., conlribuinte fiscal n. 0 510 151 868, com 

sede no Lugar da Presa, Arcozelo, 4990-250, Ponte de Lima, com poderes para 

o acto e representada pelo seu representanle legal Carlos Alberto Pereira de 

Matos, contribuinte fiscal n.0 199144 370, 

Considerando o item 2.1 da ordem de trabalhos da reuniao publica da 

Cfunara Municipal de 30 de Janeiro de 2017 quanto ao requerimcnlo para 

delibera~ao de reconhecimento do interesse publico municipal na 

regularizac;ao do estabelecimento ou instalac;ao requerido e com prova 

documental apresentados em 15-12-2016, conforme o arl0 5.0
, n.0 4, al. a), do 

Dccreto-Lei n.0 165/2014, de OS de Novembro, 

Requer a V. Exa. se digne adn1itir a antecipac;ao da exposic;ao dos 

motivos e fundamentos para a aprovac;ao da deliberac;ao de reconhecimento 

de interesse publico municipal, ou seja que se digne admitir a interven<;ao da 

vota<;ao do referido item 2:1 da ordem de trabalhos, ao abrigo do art.0 2.0
, n,0 

1, do Regimento, sob pena do exposto no art.0 10.0 do mesmo Regimento 

prejudicar o item 2.1 da ordem de trabalhos, 

Bem como requer que seja relevado que para a aprova<;ao do 

reconhecimento do interesse publico municipal na regulariza<;ao do 

estabelecimcnto ou instala<;ao requerido e com prova documental 

apresentados em 15-12-2016, conforme o art.0 5.'1, n,0 4, al. a), do Decreta-Lei 

n.0 165/2014, de OS de Novembro, conforme infra se discrimina: 
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a) 0 Requerente fundamentou par escrito no seu requerimento de 15-

12-2016 com factos e com prova documental; 

b) Estao preenchidos os requisitos legais para a declara~ao de 

interesse publico, considerando a declarac;ao de interesse publico ja 

deliberada para outras sociedades comerciais nas mesmas 

circunstancias, ponderando os princfpios da 1gualdade, 

proporcionalidade e adequa~~o; 

c) Sejam relevados o facto de o requerente laborar na actividade de 

fabrica<;ao e transforma\ao de arl:ios de granitos e rochas similares 

no local identificado ha cerca de 16 anos, os trabaJhadores ao seu 

servi<;os, o facto de ja ter possufdo licen<;a valida, os contributos 

para o turismo e economia local, de forma directa e indirecta, o 

investimento realizado e a realizar, bern com a promo\ao de 

produtos e da arte do granito, melhor identificados no referido 

req uerimento; 

d) E, ainda, o cumprimento dos requisilos ambientais e de 

ordenamento do territ6rio conforme o que ja foi relevado para 

outras sodedades comerciais que ja obtiveram a declarac;ao de 

interesse publico em circunstancias analogas, sendo que no caso 

concreto, conforme o que ~ pretendido, este nao confronta com a 

estrada nacional, encontra-se em solo e nas circunstancias previstas 

para a delibera.;ao ao art.0 5.0
, n.0 4, al. a), do Decreto-Lei n.0 

"165/20"14, de 05 de Novembro, sob pena de descrintinac;ao negativa 

do requerente e £alta de fundamentac;fi.o da deliberac;ao, 

contrariamente ao requerimento fundamentado do requerente; 

e) Do princfpio da prossecw;ao do interesse publico consagrado no 

art.0 266.0 da Constituic;ao da Republica Portuguesa (CRP): 1. A 

Administrar;fio Ptrblicn visa rr prossemrilo rio interesse pt1blico, 110 respcito 

pelos direitos e iltferesses legalmente protegitlos dos cidrzdfins. 2. Os 6rgffos 

e agentes administrativos esti'io s/lbordiundos it Constituh;ifo e t1 lei e 

2 
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devem actuar, no exercfcio dns suas fwu;oes, com respcito pelos principios 

da igua/dade, da proparcionnlidade, dn jusHrn, cln impardalidade e da boa

fe. 
f) E ainda no art.0 4.0 do C6digo do Procedimento Administrative 

(CPA) dccorre o dever rln boa admi 11 istra9fi.o em foda a atividade dn 

Administrarffo Pi£blicn, o qual deve ser exercido com respeifo pelo 

principia da legnlidnde e o arl.0 6.0 do mesmo diploma que nas suns 

relnroes com os rmrfim/nn's, n Administrarffo Pt1blica deve reger-se pelo 

pri11cfpio dn igunlda!.k uffo podendo privilegin.r, beneficirrr, prejudicar, 

privrrr de qunlquer direito ou iseutar de qunlquer dever ninguem em rnzrlo 

de motives nao fundamentados; 

g) Os 6rgaos das autarquias locais s6 podem deliberar no ambito da 

sua compel~ncia e para a realiza<;ao das atribui<;oes cometidas as 
autarquias locais, conforme os art.0s 23.0 e ss. e 32.0 e ss., todos do 

Regime Juridico das Autarquias Locais: constituem fTtribuiroes do 

m11nicipio a promor;t1o e snlvnglln.rrln dos intt>resses pr6prios clns respetivas 

populat;oes, em artimlarffo com ns freguesins e a camnra municipal tem as 

rompetencins materiais e as competeucins de funciollnmento previstns nn 

presell te lei. 

h) Na prossecu<;ao do interesse publico, os eleitos locais devem 

salvaguardnr e defender os iuteresses ptlblicos do f.stado e dn respetiva 

nli.lf1rquia, respeitnr o Jim ptlblico dos deveres em que se enco11tram 

investidos e m1o patrocinnr interesses partimlnres, pr6prios ou tfe 

terceiros, de q11nlquer nn.f11reza, quer no exerdcio dns suns fuw;oes quer 

invocnndo a qunlidade de membra de 6rglfo nutri.rquico (cfr. arl.0 4.0 , n.0 2 

da Lei n.0 29/87, de 30 de junho). 

E, consequentemente, devera o exposto ser relevado no ilem 2.1 da 

ordem de trabalhos, conforme se requereu no requerimento de 15-12-2016, 

concluindo-se pela aprova~ao do item 2.1 da ordem de trabalhos da reuniao 
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publica da Camara Municipal de 30 de Janeiro de 2017 quanto ao 

requerimento para delibera~ao de reconhecimento do interesse publico 

municipal na regularizac;;ao do estabeledmcnto ou instalac;;ao requerido e 

com prova documental apresentados em 15-12-2016, conforme o art. 0 5. 0 , n. Q 

4, al. a), do DecretQooLei n. o 165/2014, de 05 de Nov em bro. 

Ponte de Lima, 30-01-2017 

l'ede e espera deferimento, 
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Exmo. Sr. Presidente da Oimara MU11icipal de Ponte de Lima 

Assunto: exposi<;ao/ requerimento quanta ao item 2.1 da ordem de trabalhos da reuniao 
pttblica da Camara Municipal de 30 de Janeiro de 2017 

C & C Matos, Unipessoat Lda., contribuinte fiscal n.0 510 J 51 868, com sede no 
Lugar da Presa, Arcozelo, 4990-250, Ponte de Lima, com poderes para o acto e 
representada pelo seu representante legal Carlos Alberto Pereira de Matos, contribuinte 
fiscal n.0 199144 370, 

Considerando o item 2.1 da ordem de trabalhos da reuniao publica da Ct!mara 
Municipal de 30 de janeiro de 2017 quanta ao requerimento para delibera~ao de 
reconhecimento do interesse publico municipal na regula.riza<;ao do estabelecimento ou 
instala<;i:'io requerido e com prova documental apresentados em 15-12-2016, conforme o 
art.0 5.0

, n.0 4, al. a), do Decreto~Lei n.0 165/20'14, de 05 de Novembro, 

Requer a V. Exa. se digne admitir a antecipa<;ao da exposi<;ao dos tnotivos e 
fundamentos para a aprova<;ao da delibera<;ao de reconhecimento de interesse publico 
municipal, ou seja que se d.igne c1dmitir a interven<;ao da vola<;ao do referido item 2.1 da 
ordem de trabalhos, ao abrigo do art.0 2.0

, n.0 1, do Regimento, sob pena do exposto no 
art.0 10.0 do mesmo Regimen to prejudicar o item 2.1 da ordem de trabalhos, 

Bem como requer que seja relevado que para a aprova<;ao do reconhecimento do 
interesse publico municipalna regulariza<;ao do estabelecimento ou instala~ao requerido 
e com prova documental apresentados em 15-12-2016, conforme o art.0 5.0

, n.0 4, al. a), 
do Decreta-Lei n.0 165/2014, de 05 de Novembro, conforme infra se disnimina: 

a) 0 Requerente fundamentou par escrito no seu requerimento de 15-12-2016 com 
factos e com prova documental; 

b) Estao preenchldos os requisitos legais para a declara<;ao de interesse publico, 
considerando a declara<;ao de interesse publico ja deliberada para oulras sociedades 
comerciais nas mesmas circunstancias, ponderando os principjos da igualdade, 
proporcionalidade e adequa<;~o; 

c) Sejam relevados o facto de o requerente laborar na actividade de fabrica<;ao e 
transforma<;ao de artios de granitos e rochas similares no local identillcado he§ cerca de 
16 anos, os trabalhadores ao seu servi~os, o facto de ja ter possu.fdo licenc;a vilida, os 
contributos para o turismo e econoYnia local, de forma directa e indirecta, o investimento 
realizado e a realizar, bern com a promoc;ao de produtos e da arte do granito, melhor 
identilicados no referido requerimento; 



d) E, ainda, o cumprimento dos requisites ambientais e de ordenamento do 
territ6rio ronfor111e o que ja foi relevado para outras sociedades comerciais que ja 
obtiveram a dcclara~ao de interesse publico em circunstancias analogas, sendo que no 
caso concreto, conforme o que e pretendido, este nao confronta com a estrada nacionaL, 
encontra-se em solo e nas circunstfulcias previstas para a deliberat;ao ao art.0 5.0

, n.0 4, aL. 
a), do Decreta-Lei n.0 165/2014, de 05 de Novembro, sob pena de descriminac;Ao negativa 
do requerente e falta de fundamentac;ao da deliberac;ao, contnuiamente ao requerimento 
fundamentado do requerente; 

e) Do prindpio da prossecuc;~o do interesse pCtblico consagrado no art.0 266.0 da 
Constitui<;Ao da Republica Portuguesa (CRP): 1. A Adminish·ac;ao Publica visa a 
prossecuc;ao do interesse publico, no respeito pelos direitos e interesses legaln1ente 
protegidos dos cidadaos. 2. Os 6rgaos e agenles admin:istrativos estao subordinados a 
Constitui<;ao e a lei e devem acluar, no exerdcio das suas func;oes, com respeito pelos 
prindpios da igualdade, da proporcionalidade, da JUSti<;a, da 1mparcialidade e da boa
fe. 

f) E ainda no art.0 4.u do C6digo do Proccd1mento Administrative (CPA) decorre o 
dever da boa administrac;ao em toda a atividade da Administrac;ao P(tblica, o qual deve 
ser exercido com respeito pelo principia da lcgalidade e o art.0 6.0 do mesmo diploma 
que nas suas relac;oes com os particulates, a Administra\ao Publica deve reger-se pelo 
principia da igualdadc, nao podendo privilegiar, bcneficiar, prejudicar, privar de 
qualquer direito ou isentar de qualguer dever ninguem en1 razao de motives nao 
fundamentados; 

g) Os 6rgaos das autarquias locals s6 podem deliberar no ambito da sua 
compet~ncia e para a realizac;ao das atribuic;oes cometidas ~s autarquias locais, conforme 
os a.rt.0s 23.0 e ss. e 32.0 e ss., Ladas do Regime jurfdico das Aularquias Locais: constituem 
ah·ibuic;oes do munidpio a promo<;ao e salvaguarda dos interesses pr6prios das 
respetivas populac;oes, em arliculat;ao com as freguesias e a camara municipal tem as 
competencias materiais e as competencias de funcionamento previstas na presente lei. 

h) Na prossecuc;ao do interesse publico, os eleitos localS devem salvaguardar e 
defender os interesses publiros do Estado e da respetiva autarquia, respeilar o fim 
publico dos deveres em que sc encontram investidos e nao patrorinar interesses 
particulares, pr6prios ou de terceiros, de qualgucr natureza, quer no exerckio das suas 
fun<;oes quer invocando a qualidade de membra de 6rgao autarquico (cfr. art.0 4.0

, n.0 2 
da Lei n.0 29/87, de 30 de junho). 

E, consequentemente, deverc1 o exposto ser relevado no item 2.1 da ordem de trabalhos, 
conforme se requereu no requerimento de 15-12-2016, concluindo-se pela aprova<;ao do 
item 2.1 da ordem de trabalhos da reuniao publica da CAmara Municipal de 30 de janeiro 
de 2017 quanta ao requerimento para deliberac;ao de reconhecimento do interesse 
publico municipal na regulariza<;ao do eslabeleci.mento ou instalat;ao requelido e com 
prova documental apresentados em 15-12-2016, conforme o art.0 5.0 , n.0 4, al. a), do 
Decreta-Lei n.0 165/2014, de 05 de Novembro. 



Ponte de Lima, 30-01-2017 

Pede e espera deferi.111ento, 


