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- " REUNIAO DA CAMARA MUNICIPAL 
DE 

PONTE DE LIMA 

Data da reuniiio: 19 de outubro de 20 I 7 
Local da Reuniiio: Ediflcio do.~ Pa~os do Concellro 

-
PRESENCAS: 

Presidente: 
Eng. Victor Manuel Alves !"fendes 

f-
Vereadores: 

Eng. a Mecia Sofia Alves Correia Martins 
Dr. Abel Lima Baptista 
Dr.a Ana Maria Martins Machado 
Eng0 Vasco Nuno Magalhaes Velho de Almeida Ferraz 
Dr. a Maria Joao Lima Moreira Sousa 
Dr. Paulo Jorge da Cunha Barreiro de Sousa 

FALTAS: 

Inicio da Reuniilo: Quinze lzoras 

Encerramento: Dezasseis lwras e cinco minutos 

Secretdria: Cllefe de Divisiio Municipal: Dr." Maria Sofia Fernandes Velho de 
Castro Arau,/o 

Pre.fttou Co/aboraflio Tecnica: 

Resumo Diario de Tesouraria: 
Sa/do ..................•.. 6.951.267,02 Euros 

OBS: 
A Ata foi aprovada por minuta 
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_PERiODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA: -----------

--0 Senhor Presidente da Gimara Municipal, no uso da palavra cumprimentou todos os 

presentes, dando as boas vindas a todos os Vereadores, desejando as maiores felicidades e os 

maiorcs exitos, e que as reuni5es da Camara Municipal possam ser produtivas no ponto de 

vista daquilo que eo objetivo enquanto membros do executive municipal, que e a melhoria da 

qualidade de vida das nossas populay5es. -----------------

--0 Senhor Presidente da Camara Municipal, propos um voto de fclicita9oes a Maria 

Filipa Fernandes Novo Gon9alves, do Curso Cientifico Humanistico Ciencias e Tecnologias, 

ano letivo 2016/2017, melhor aluna do Ensino Secundario, que concluiu o ensino secundario 

com a media final de 19,6 valores, tendo conscguido entrar na Universidade do Minho em 

Braga, no Curso de Medicina. A Cfunara dclibcrou por unanimidade aprovar o voto proposto 

devendo ser dado conhecimento. -----------------------
--0 Senhor Presidcnte da Camara Municipal propos urn voto de felicita9oes ao Arquiteto 

Limiano Tiago do Vale pelo premio atribuldo pcla "American Architecture Prize 2017" 

relativamente a obra "The Caveman". A Camara Municipal delibcrou por unanimidade 

aprovar o voto proposto devendo ser dado conhecimento. -------------------

_Intervellfiio dos Vereadores: ----------------------------------

--Usou da palavra o Senhor Vcrcador Dr. Abel Lima Baptista cuja interven9~0 fica anexa 

a presente ata como documcnto numero urn e se considera como fazendo parte integrantc da 

presente para todos os efeitos. ------------- ---------------------------

--De scguida usou da palavra a Senhora Vereadora Dr.8 Ana Machado, que depois de 

cumprirnentar e felicitar todos OS presentes, incitou a participa9aO de todos na TertUlia que sc 

realizani no dia 25 de outubro pelas vinte horas e trinta minutos, no Audit6rio Rio Lima, 

intitulada "Dados Pessoais Sensiveis- Perspetiva Multidisciplinar. _ 

_ _ 0 Senhor Vereador Dr. Paulo Sousa no uso da palavra fclicitou todos os elementos e 

dcscjou um born mandato a todos. ------------------------------

_ORDEM DO DIA: Presente a ordem de trabalhos, foram tomadas as seguintes resoluc;oes 

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

cumprimento do disposto no numero 2, do artigo 57°, do Anexo T da Lei n.0 75/2013, de 12 de 

setembro, c scm prejuizo da sua previa aprova9ao 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 

13 de setembro de 20 17, pclo que vai a mesma ser assinada pelo Ex M. o Presidente e pela 

Secretaria. A Cfunara Municipal deliberou por maioria com cinco votos a favor e duas 
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absten9oes dos Senhores Vereadores Dr. Abel Lima Baptista e Dr. a Maria Joao Sousa. aprovar 

a ata da reuniao realizada em 13 de sete1nbro de 2017. ----------------------------
(02) PROPOSTA DO SENHOR PRESIDENTE DE FIXACAO DA 

PERIODICIDADE DAS REUNIOES DA CAMARA MUNICIPAL - A Camara 

Municipal dellberou por unanimidade que as reunie>es da Camara Municipal se realizem 

quinzenalmente, as segundas-feiras, pelas 15h00m, no Salao Nobre dos Pa9os do Concclho, 

fixando a reunHio publica a ultima de cada mes. Mais deliberou por unanimidade que as 

pr6ximas reuni5es da Cfunara Municipal se realizem no dia 27 de outubro, 20 de novembro, 

27 de novembro e 4 de dezembro, data a partir da qual as reunioes da Camara Municipal ja 

sed1o realizadas quinzenalmente. Os Senhores Vereadores Dr. Abel Lima Baptista e Dr.3 

Maria Joao Sousa apresentaram declara<;ao de voto que fica anexa a presente ata como 

documento numero dois e se considera como fazendo parte integrante da presente para todos 

os efeitos. -----------------------------------------------------------

_ (03) PROPOSTA DO SENHOR PRESIDENTE DA CAMARA DE DELEGA<;AO 

DE COMPETENCIAS NO PRESTDENTE DA CAMARA, DE ACORDO COM 0 

DISPOSTO NO ART0
• 34° DO ANEXO IDA LEI N.o 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO-

A Camara Municipal deliberou por unanimidade, no uso da faculdadc que lhe e conferida 

pelo n.0 1 do art. 0 34° do Anexo 1 da Lei n.0 75/2013, de 12 de setembro, delegar no Presidente 

da Cfunara Municipal, com possibi1idade de subdeJega((ao em qualquer dos vereadores, as 

competencias previstas no art.0 33° da mesma lei que seguidamente se transcreve: 

"h) Alienar em basta publica, independentemente de autorizac;ao da assembleia municipal ~ 

bens im6veis de valor superior ao referido na alinea anterior, desde que a aliena<;ao decorra da 

cxecu<;ao das op9oes do plano e a respetiva delibera9ao tenha sido aprovada por maioria de 

dois ten~os dos membros da assembleia municipal em efetividade de func,:oes; 

1) Discutir e preparar com os departamentos governamentais e com as jtmtas de freguesia 

contratos de delegac;ao de competencias e acordos de execuc;ao, nos termos previstos na 

presente lei; 

q) Assegurar a integrac;ao da perspetiva de genero ern todos os domfnios de ac;ao do 

mtmicipio, designadamente atraves da adoc;llo de planos municipais para a igualdade; 

r) Colaborar no apoio a programas e projctos de interesse municipal, em parceria com 

entidades da administra((ao central; 

v) Participar na prestac,:ao de servi9os e prestar apoio a pessoas em situac;ao de 

vulnerabilidade, em parceria com as entidades competentes da administrac;llo central e com 
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institui9oes particulares de solidariedade social, nas condi9oes constantes de regulamento 

municipal; 

w) Ordenar, precedendo vistoria, a demoliry~o total ou parcial ou a bcncficiac;1io de 

constru9ocs que ameacem ruina ou constituam perigo para a saude ou seguranrya das pessoas; 

x) Em.itir licen9as, registos e fixayao de contingentes relativamente a vefculos, nos casos 

legalmente previstos; 

y) Exercer o controlo previo, designadamentc nos dominios da constru9ao, reconstnwao, 

conserva91io ou demoli9ao de ediflcios, assim como relativamente aos estabelecimentos 

insalubrcs, inc6modos, perigosos ou t6xicos; 

bb) Executar as obras, por administra9ao direta ou empreitada; 

cc) Alienar bens m6veis; 

ff) Promover e apoiar o desenvolvimento de atividades e a realiza9ao de eventos relacionados 

com a atividade ccon6mica de interesse municipal; 

ii) Proceder a captura, alojamento e abate de canfdeos e gatideos; 

jj) Deliberar sobre a deambula<;ao e exthwao de animais considcrados nocivos; 

kk) Dcclarar prescritos a favor do municipio, ap6s publicac;1io de avisos, os Jaztgos, 

mausoleus ou outras obras, assim como sepulturas perpetuas instaladas nos cemiterios 

propriedade municipal , quando nao sejam conhccidos os seus proprietfuios ou relativamente 

aos quais se mostre que, ap6s notificar;ao judicial, se mantem desinteresse na sua conserva9~o 

e manuten9~0, de forma inequivoca e duradoura; 

ll) Participar em 6rgaos de gestao de entidades da adrninistra9ao central; 

nn) Participar em 6rgaos consultivos de cntidadcs da administrayao central; 

ww) Enviar ao Tribunal de Contas as contas do municipio; 

zz) Promover a publicayao de documentos e registos, anais ou de qualquer outra natureza, que 

salvaguardem e perpetuem a hist6ria do municipio; 

bbb) Assegurar o apoio adequado ao cxercicio de competencias por parte do Estado." 

__ Mais deliberou por maioria com cinco votos a favor e dois votos contra dos Senhores 

Vcreadores Dr. Abel Lima Baptista e Dr.0 Maria Joao Sousa, no uso da faculdade que lhc c 
conferida pelo n.0 I do art.0 34° do Anexo I, da Lei 11.0 75/201 3, de 12 de setembro, delegar no 

Presidente da Camara Municipal, com possibilidade de subdelcgayao em qualquer dos 

vcrcadores, as competencias previslas no art.0 33° da mesma lei que seguidamente se 

transcreve: 

"d) Executar as opry<5es do plano c orr;amento, assim con10 aprovar as suas alterayoes; 
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f) Aprovar os projetos, programas de concurso, cadcrnos de encargos e a adjudica9ao de 

empreitadas e aquisiyao de bens e servi9os, cuja autoriza9ao de despesa lhe caiba; 

g) Adquirir, alienar ou onerar bens im6veis de valor ate 1000 vezes a RMMG; 

t) Assegurar, incluindo a possibilidade de constitui9ao de parcerias, o levantamcnto, 

classificayao, administrayao, manuterwao, recupera9ao e divulga9ao do patrim6nio natural, 

cultural, paisagistico e urbanistico do municipio, incluindo a constru9ao de monumentos de 

interesse municipal; 

dd) Proceder a aquisi9ao e locayllo de hens e servi9os; 

ee) Criar, construir e gerir instalayoes, equipamentos, servu;os, redes de circula9ao, de 

transportes, de energia, de distribui9ao de bens e recursos fisicos integrados nu patrim6nio do 

municipio ou colocados, por lei, sob administral(ao municipal; 

gg) Assegurar, organizar e gerir os transportes escolares; 

mrn) Designar os representantes do municipio nos conselhos locais; 

qq) Administrar o dominio publico municipal; 

rr) Deliberar sobre o estacionamento de veiculos nas vias publicas e demais lugares publicos; 

ss) Estabelecer a denomina9ao das ruas e pra9as das localidades e das povoayoes, ap6s 

parecer da correspondente junta de freguesia; 

tt) Estabelecer as regras de numera9ao dos edificios; 

uu) Deliberar sobre a administral{ao dos recursos hidricos que integram o domin.io publico do 

municipio; 

yy) Dar cumprimento ao Estatuto do Direito de Oposi9ao. " ___________ _ 

__ Os Senhores Vereadores Dr. Abel Lima Baptista e Dr.a Maria Joao Sousa apresentaram 

declara9~0 de voto que fica anexa a presente ata como documento numero tres e se considera 

como fazcndo parte integrante da presente para todos os efeitos. ---------

_(04) - PROPOST A DO SENHOR PRESIDENTE DA CAMARA DE FIXA(:AO DO 

NUMERO DE VEREADORES EM REGIME DE TEMPO INTEIRO- Aprova9ao. A 

Camara Mtmicipal deliberou por maioria com cinco votos a favor c duas absten~oes dos 

Senhores Vereadores Dr. Abel Lima Baptista e Dr.11 Maria Jollo Sousa, autorizar mais urn 

Vereador em regime permanencia, excedendo os limites previstos no n.0 1 do art.o 58° da Lei 

11.0 169/99, de 18 de setembro, com as alteraQoes que lhe foram introduzidas, passando a ser 

de tres o m:'1mero de Vereadores a tempo inteiro para esta Camara Municipal. _____ _ 

_(05) PROPOSTA DO SENHOR PRESTDENTE DA CAMARA DE 

DISTRIBUI<;AO DOS LUGARES DOS VEREADORES NA SALA- Aprova~ao. A 
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Camara Municipal delibcrou por unanimidade aprovar a proposta de distribuivao dos lugares 

dos V creadores na sal a. ------------------------------
_(06) - CONSTITUI<;Ao DOS FUNDOS DE MANEIO 2017 - Presente uma 

informay~o da Chefe da Divisao Administrativa e Financeira relativa a constitui9ao de fundos 

de maneio para o ano de 2017 - A Camara Municipal deliberou por unanimidade aprovar a 

constitui9ao dos fundos de maneio para o anode 2017, de acordo como proposto pela Chefe 

da Divisao Administrativa e Financeira. ---------------------------------------
___ (07) - CONSTITUI<;AO DE FUNDO DE MANEIO - CPCJ 2017 - Presente uma 

informayuo da Chefe da Divisao Administrativa e Financeira rclativa a constituis:ao do fundo 

de maneio da CPCJ para o ano de 2017 - A C§mara Mnnicipal deliberou por unanimidade 

aprovar a constitui9ao do fundo de maneio da CPCJ para o anode 2017, o qual considerando 

o disposto na alinea a) do n.0 3 do artigo 14° da Lei n .0 147/99, de 01 de Setembro, com as 

alterU9oes introduzidac;, Lei de Prote9ao de Criarwas e Jovens em Perigo, se destina a suportar 

despesas ocasionais c de pequeno montante resultantes da a9ao da Comissao de Prote9ao para 

apoio as crian9as e jovens, suas familias ou pessoas que tenham a sua guarda de facto, sempre 

que nao seja possfvel asseguni-las atraves de recursos formais das entidades que eomp<Sem a 

propria comissao, ou de outras entidades. --------------------------- - __ _ 

__ (08) - APROV A<;AO DA ACT A EM MINUT A: - Nos termos dos nllineros 3 e 4, do 

artigo 5700, da Lei n° 75/2013, de 12 de Setembro, foi deliberado aprovar a ata desta reuniao, 

em minuta, para surtir efeitos imediatos. Esta deliberas:ao foi tomada por unanimidade. 

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

C§.mara declarou encerrada a reunillo pelas dezasseis horas e cinco minutos. _____ _ 

Para constar se lavrou a presente ata que, lida e achada conformc, vai ser assinada. ___ _ 

~ideme. 

A Secrctaria, 

ttr\4 , S~'" \? (n·" >=n vttbo u t.;);., itr~ 



Senhor Presidente 

Senhoras Vereadoras. 

Senhores Vereadores 

Saudo democraticamente todos os colegas do executive municipal, em 

particular saudo 0 presidente da Camara municipal e OS vereadores do 

CDS por terem obtido o resultado eleitoral, no passado dia 1 de outubro. 

Como primeiro eleito da lista de cidadaos independentes PONTE DE Ll MA 

MINHA TERRA - PLMT, deixo uma palavra de agradecimento aos 6 631 

eleitores do concelho (23.66% dos eleitorado) que nos confiaram o seu 

voto e dar-lhes a garantia de que seremos a sua voz e a de muitos outros 

que a nao tern. Os dois vereadores eleitos serao membros de pleno direito 

do executive municipal. 

Estaremos na camara municipal para ser oposi~ao. Oposi~ao responsavel e 

atenta, crfticos quando assim se justificar, cooperantes quando for 

necessaria, mas sempre no respeito pelos valores, pelos prindpios e pelas 

ideias que apresentamos aos eleitores e que pensamos sao os que melhor 

se adequam as necessidades e interesses da popula~ao do concelho. 

Sim estamos pelo interesse geral. 

Nao, nao estamos por interesses particulares. 

Sim somas representantes de toda a sociedade limiana. 

Nao, nao somos mandataries de alguns. 

Sim responderemos perante todos. 

Nao, nao estaremos condicionados por nada, nem por ninguem. 

Sim somos livres. 

Nao, nao somos de nenhum partido, nem de nenhum grupo de interesses. 

Somos livres e estamos exclusivamente ao servi~o publico de Ponte de 

Lima, de PONTE DE LIMA MINHA TERRA - PLMT. 



Ao Iongo dos pr6ximos 4 a nos apresentaremos propostas para melhorar a 

qualidade de vida de todos os cidadaos limianos, da infancia aos idosos, da 

educa~ao ao emprego, do saneamento basico a prote~ao civil, do 

ambiente ao planeamento e ordenamento do territ6rio, da agricultura ao 

turismo, da a~ao social a saude e que aproveite a todos os cidadaos 

Limianos. 

Ao Iongo dos pr6ximos 4 anos estaremos atentos a toda a atividade 

municipal, seja nas questoes de merito, seja nas questoes legais e 

regulamentares, essa e a nossa obriga~ao, essa sera a nossa missao. 

A democracia e, tambem, a apresenta~ao de alternativas. Seremos OS 

primeiros a reconhecer o merito das propostas da maioria do executive, 

mas nunca deixaremos de apresentar alternativas se reconhecermos que 

as que nos sao apresentadas nao correspondem ao melhor interesse dos 

Limianos. 

Sabemos bern qual e o nosso papel neste 6rgao, por isso o exerceremos 

da forma que o povo nos confiou - a oposi~ao. 

Nao deixaremos nunca de ser urbanos e lhanos, mas ao mesmo tempo 

determinados e exigentes. Exigentes em primeiro Iugar connosco, depois 

convosco. Exigente nos meios e nos processes. 

Exigencia que nao visa estorvar mas melhorar, que nao quer incomodar 

mas reconhecer. 

Estaremos sempre disponlveis para dignificar este 6rgao, valorizando-o, 

elevando-o e levando a que os cidadaos reconhe~am a sua utilidade, a sua 

necessidade e a sua oportunidade. 

Para tanto procuraremos sempre aproximar as pessoas das decisoes e das 

propostas que aqui apresentaremos. Defendemos durante a campanha 

que queremos urn administra~ao participada e aberta, seremos os 

primeiros a colocar em pratica essa forma de estar. 

Urn dos grandes desafios das democracias modernas e a aproxima~ao dos 

eleitores aos seus representantes (os eleitos), este objetivo deve 

interpelar-nos a todos, para isso deveremos contribuir com todas as 



nossas capacidades e competencias de forma que a utilidade, a 

necessidade e a oportunidade deste 6rgao seja realmente percecionada 

pelos cidadaos e seja reconhecido o merito das competencias e das 

decis5es aqui tomadas. 

Para tanto haveremos de dar a conhecer publicamente todas as nossas 

propostas e posic;oes aqui assumidas, bern como o resultado das mesmas. 

Sentimos a obrigac;ao e o dever de informar os municipes do nosso 

trabalho. Por dever de consciencia porque estamos ao servi~o dos outros 

e nao ao nosso servic;o. 

As exigencias deste mandata serao enormes. Havera novas competencias 

em areas novas para OS munidpios, como e 0 Caso da saude e em areas da 

ac;ao social. 

Sao desafios novas para os eleitos, mas tudo tern de ser feito para que 

sejam mais-valia para as populac;oes. A melhoria tern de ser sentida e 

notada. Nao podemos dececionar os cidadaos, para descredito ja basta o 

que basta. 

Da nossa parte estaremos ca para credibilizar o municipalismo, a 

democracia, a competencia e a cidadania . 

A prop6sito de credibilidade e dignidade, senhor presidente da camara, 

acha bern que na "noticia" publicada no site oficial deste municipio sabre 

a instalac;ao dos 6rgaos municipais nao seja feita uma unica referencia a 
composic;ao da camara municipal e que a foto que ilustra a "noticia" seja 

apenas do presidente da dimara e dos vereadores do CDS? Pessoalmente 

dispenso bern ficar em fotografias, mas nao posso deixar de lamentar esta 

atitude que em nada dignifica um 6rgao que e plural por natureza e que 

assim fica truncado. 

Acho este comportamento da parte da maioria de uma falta de valores 

plurais, de isenc;ao e de objetividade. 

Este municipio e composto por 7 elementos e nao por 5, a camara 

municipal nao e vossa, e a camara municipal de Ponte de Lima e tern a 

composi~ao que o povo determinou com o seu voto no dia 1 de outubro 

passado. 



Tal como disse Desmond Tutu, II se voce e neutro em situa~6es de 

injusti~a, voce escolhe 0 lado do opressor", tambem eu nao podia deixar 

passar esta injusti~a, porque quero sempre estar do lado da justi~a, quero 

sempre estar do lado da verdade e das pessoas que merecem o meu 

respeito. 

0 site do municipio deve ser uma referenda, independente, objetivo, 

inclusivo e nao urn meio de propaganda de uma parte do 6rgao, 

escondendo o resto. 

Assumimos, desde o infcio (aquando da apresenta~ao da candidatura), urn 

compromisso de lealdade para com os eleitores, refor~amos hoje esse 

compromisso e anunciamos aqui tambem o compromisso de uma 

oposi~ao leal, mas firme e determinada. 

Leal porque nao a faremos com boatos, com publica~5es anonimas, nao 

somos dos que atiram a pedra e escondem a mao. Seremos frontais e 

diretos e sempre justificaremos as nossas posi~oes e propostas. 

Firmes porque acreditamos que temos conhecimento e propostas que sao 

verdadeiramente alternativas, exequfveis e necessarias as pessoas. 

Determinada porque acreditamos no que defendemos, porque estudamos 

e fundamentamos o que apresentamos. 

Mas sobretudo seremos vereadores com ideias e propostas positivas, a 

nossa atividade sera para construir e nao para destruir, sera para edificar 

e nao para dinamitar. 

Estaremos sempre focados no bem-estar das popula~oes e sempre 

faremos uma analise das nossas decisoes e op<;oes tendo por base o custo 

beneficia que cada uma implica. Custo que e de todos, beneficia que tera 

de ser para todos. 

As nossas prioridades sao conhecidas - educa~ao e emprego. Por elas nos 

bateremos constantemente. 

A urgencia em concluir o saneamento basico nao caiu com o resultado das 

elei~oes de 1 de outubro, por isso lutaremos. 



Como exaustivamente referimos queremos mais coesao social, em 

detrimento da coesao territorial, primeiro as pessoas depois 0 territ6rio, 

s6 faz sentido colocarmos 0 bem-estar das pessoas a frente do 

investimento na pedra. 

Finalmente referir que planear e ordenar tern de sera bitola constante na 

gestao municipal, por isso estaremos sempre atentos a execu~ao dos 

investimentos e da gestae que a maioria for fazendo ao Iongo do 

mandata. 

Porque para PONTE DE LIMA MINHA TERRA - PLMT a nossa paixao sao as 

Umianas, os Umianos e Ponte de Lima trabalharemos com afinco e com 

vontade, com gosto e sem treguas. 

Porque PONTE DE LIMA MINHA TERRA - PLMT e um projeto autarquico 

de futuro, de tudo daremos conhecimento publico para que todos nos 

possam criticar, motivar, apoiar e conhecer. 

Da minha parte fico ca para trabalhar e para dar, com gosto, o meu 

melhor pelas Limianas e pelos Limianos. 

Ponte de Lima, 19 de outubro de 2017. 

0 Vereador 

Abel Baptista 



DECLARA~lo DE VOTO 

PONTO 02/2017/10/19- Proposta do senhor presidente de fixa~ao da periodicidade das 

reunUSes da dlmara municipal 

Perante a proposta do senhor presidente da camara municipal de realizac;:ao de reunioes do 

6rgao executive quinzenalmente, sendo a ultima de cada m~s publica, os vereadores eleltos 

par PONTE DE LIMA MINHA TERRA- PLMT, informaram que concordavam com a realizac;:ao 

das reunioes quinzenalmente a realizar as segundas-felras, pelas lSHOO, mas propuseram que 

as reunioes fossem, par principia, todas publicas. 

Esta nossa proposta de que todas as reunioes fossem publicas nao acolheu o apoio dos 

membros do executive eleltos pel a CDS-PP. 

Apesar de votarmos favoravelmente a proposta de realizac;:ao de reunioes quinzenais, nao 

podemos deixar de lamentar que as reunioes nao sejam todas publicas. Se todas fossem 

publicas haverla, necessariamente, uma malar possibilidade de as pessoas participarem junto 

do principal orgao de decisao da administrac;:ao municipal, tornando a vida municipal mais 

participada, mais viva e mais proxima. As decisoes municipais nao tem nunca caracter sigiloso 

e multo raramente sao de caracter reservado. 

Da parte dos vereadores de PONTE DE LIMA MINHA TERRA- PLMT nao temos nenhum receio, 

nem desconfianc;:a dos eleitores, nem de quem quer estar presente nas reunioes o executive 

municipal, todas as nossas posic;:oes e discussoes sao passiveis de ser ouvidas e presenciadas 

pelos eleitores. Alguns entendem que os eleitores s6 devem estar em algumas ocasloes! 

Ponte de Lima, 19 de outubro de 2017. 

Os Vereadores de PLMT, 



DECLARA~AO DE VOTO 

PONTO 03/2017/10/19 - Proposta do senhor presidente da dmara de delega~ao de 

compet~nclas no presldente da tAmara, de acordo como dlsposto no art!l, 342 do anexo Ida 

lei 75/2013, de 12 de setembro. 

A proposta apresentada pelo senhor presidente da dlmara pede a delegat;fio de todas as 

competencias que, sendo do 6rgao, possam ser delegadas no proprio presidente. 

Da nossa parte aprovamos a delega~ao de competencias mais de caracter administrative, 

negocial e fiscallzador, nao concordamos com a delega~ao de competenclas de caracter 

or~amental, de planeamento, gestao patrimonial e toponfmia. 

Nao aceitamos que fique nas maos do presidente da dlmara a possibilidade de aprovar 

altera~eles ao or~amento que e aprovado pelo 6rgao executivo, que seja o presldente da 

camara a aprovar os projetos e todo o procedimento de adjudicac;:ao de empreitadas, que seja 

o presidente da c~mara a alienar lm6veis ate ao valor de 183 840€, que seja o presldente da 

dlmara a organizar os transportes escolares, ou mesmo que seja o presidente da d1mara a dar 

cumprimento ao Estatuto da Oposi~i!io ou que seja o presldente da c~mara a decidir sabre o 

estacionamento publico, a toponimia ou os recursos hidricos, sem que haja a pronuncia do 

6rgao executivo e a participa~ao do coletivo municipal. 

Par isso votamos contra que seja felta a delega~ao de competenclas a que se referem as 

alineas d); f); g); t); dd); ee); gg); mm); qq); rr); ss); tt); uu) e yy) todas do n.1, do artigo 332, da 

Lei 75/2013, de 12 de setembro, com a reda~ao dada pela Lei 69/2015, de 16 de julho. 

Votamos favoravelmente as outras aHneas propostas. 

Ponte de Lima, 19 de setembro de 2017. 

Os Vereadores de PLMT, 
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