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FALTAS: O Sr. Dr. Filipe Agostinho Cruz Viana não esteve presente na 
reunião da Câmara, por motivos pessoais e profissionais, pelo que a sua falta 
foi considerada justificada, sendo substituído pelo Sr. Dr. Mário Olímpio 
Máximo Monteiro. 

IIr{c/o da Reunião: Quinze Iroras 

Encerramento: Dezassete ItOrt/S e dez minutos 

Secretário: Chefe de DivisOo Municipal: Dr. a Maria Sofia Fernafl(les Velho de 
Castro Araújo 

Presto II Colaboração Técllica: Ma Gllillrermilla Franco 

Resumo Diário de Tesouraria: 
Saldo ..................... 13.319.469,23 ellros 

OBS: 
A Ata foi aprovada por minuta 
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PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA: ___________ _ 

__ O Sr. Presidente da Câmara usou da palavra para deixar o registo do 80 TItulo conquistado 

pelo Clube Náutico de Ponte de Lima no Campeonato Nacional de Fundo, que se realizou no 

passado domingo (14 de março) em Melres, Gondomar. No Rio Douro, perante numeroso 

público, realizaram-se 25 regatas, com a participação de mais de quinhentos atletas, em 

representação de 51 clubes. O Náutico limiano conquistou o 80 Título CoJetivo de Campeão 

Nacional de Fundo desta especialidade, c, desde 2007, à exceção do ano de 20 lOque é detentor 

deste título. Foi uma prova marcada por mais mn record coletivo ao ter sete dos seus atletas a 

sagrarem-se Campeões Nacionais e mais dois Vi ce-campeões. ______ _ 

__ No uso da palavra, o Sr. Presidente não quis deixar de registar o sucesso que foi a I Expo 

Saúde/Social, a qual pretendeu transmitir a toda a população conhecimentos na área da 

saúde/social, onde estiveram presentes temas das mais diversas vertcntes, desde a culinária, 

tratamentos temlais, medicinais, alternativos e complementares, apresentação de equipamentos 

e dispositivos médicos e divulgação de produtos relacionados com a saúde, bem-estar c beleza 

paTa todas as idades. O programa incluiu, ainda, debates sobre temas emergentes da atualidade 

assim como atividades de promoção de vida ativa. _ _____ _ 

intervenção dos Vereadores: _____________________ _ 

_ Usou da palavra, em primeiro lugar o Sr. Vereador Eng.o Manuel Barros para reforçar e 

felicitar a Câmara Municipal pela iniciativa. A I Expo Saúde/Social foi uma boa novidade, a 

qual abordou temáticas positivas para a saúde, considerando que a Câmara deve continuar a 

apostar e a melhorar para o ano. Solicitou informações relativamente à notícia que saiu no Jornal 

Alto Minho, que a Câmara Municipal iria propor uma ação contra a Irmandade de Santo 

António. No âmbito da discussão pública do PU das Pedras Finas, o Sr. Vereador referiu que 

lhe foi dito que a resposta tinha sido dada à Junta de Freguesia, no entanto constatou foi que 

houve um email de Acácio Fernandes ao qual não foi dada resposta. Posto isto questionou a 

Câmara no sentido de saber se foi ou não fora de prazo a reclamação, e por que razão não foi 

dada resposta. Por fim questionou a Câmara sobre uns comentários que foram feitos em praça 

pública de que a Câmara MlLllicipal iria avançar parcialmente com o saneamento na Freguesia 

de Refoios do Lima. ________________ _ 

__ Por último usou da palavra o Sr. Vereador Dr. Mário Monteiro, que abordou os seguintes 

assuntos: coberturas na escola António Feijó e edifícios escolares; a Câmara vai ou não apoiar 

a manifestação do dia 19 de Março; Prof. Santana Castilho realizou a nosso convite W11 debate 
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tendo questionado o porque do executivo não estar representado; 35/40 horas para a Câmarajá 

existe ou não alguma decisão; Alta Tensão desenvolvimento; dia 19 de Março dia do Pai está 

prevista alguma cerimónia; cominuamos a defender que o dia 4 de Março deveria ser feriado 

municipal ; felicitou ainda o Clube Náutico de Ponte de Lima. No uso da palavra propôs um 

voto de pesar pelo falecimento do Sr. Procurador da República, Dr. António Francisco de Castro 

Araújo. A Câmara Mwucipal aprovou por unanimidade o voto de pesar proposto devendo ser 

dado conhecimento à família. -------------------------------------------
__ O Sr. Presidente prestou os esclarecimentos tidos por necessários. _______ _ 

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

acerca dos asswltos dela cOl1stantes. ________________ _ 

_ (01) APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO ANTERIOR: - A Câmara Municipal em 

cumprimento do disposto no número 2, do artigo 57", da Lei n.o 75/2013, de 12 de setembro, e 

sem prejuízo da sua prévia aprovação sob a forma de nUnuta, para efeitos do disposto nos 

números 3 e 4 do citado artigo, deliberou aprovar a ata da reUluão realizada em 02 de março de 

2015 , pelo que vai a mesma ser assinada pelo Exmo. Presidente e pela secretária. Esta 

deliberação foi tomada maioria com cinco votos a favor e dois votos contra dos Srs. Vereadores 

EngO Manuel Barros e Dr. Mário Monteiro. O Sr. Vereador Eng.Q Manuel Barros, apresentou 

declaração de voto, que se anexa á presente ata como documento número um e se considera 

como fazendo parte integrante da mesma. ______________________________ _ 

_ (02) ASSUNTOS DIVERSOS: _______________ _ 

_ 2.1 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTDOORS E LONAS PARA DIVERSOS 

ESPET ÁCULOS - Emissão de parecer favorável à abertura do procedimento, 

adjudicação e celebração de contrato ao fornecedor "Bruno Edgar Silva de Puga -

Acriar", pelo valor de 1.431,00 euros, acrescido de IV A à taxa legal em vigor. A Câmara 

Municipal deliberou por maioria com seis votos a favor e UlI1 voto contra do Sr. Vereador Dr. 

Mário Monteiro, emitir parecer favorável à abertura do procedimento, adj udicação e celebração 

de contrato ao fornecedor "Bnmo Edgar Silva de Puga - Acriar", pelo valor de 1.431 ,00 euros, 

acrescido de IV A à taxa legal em vigor. O Sr. Vereador Dr. Mário Monteiro, apresentou 

declaração de voto, que se anexa à presente ata como documento número dois e se considera 

como iàzendo parte integrante da mesma. _______________ __ 

_ 2.2 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE WEBSJTE PARA O CENTRO DE 

INTERPRET AÇÃO E PROMOÇÃO DO VINHO VERDE - Emissão de parecer 

favorável à adjudicação e celebração do contrato ao fornecedor "SearaSoft -

Desenvolvimento de Software, Lda.", pelo valor de 23.032,00 euros, acrescido de TV A à 

taxa legal em vigor. A Câmara Municipal deliberou por maioria com seis votos a favor e um 



Reunião de 16 de março de 2015 5 

voto contra do Sr. Vereador Dr. Mário Monteiro, emitir parecer favorável à adjudicação e 

celebração do contrato ao fornecedor "Seara Soft - Desenvolvimento de Software, Lda.", pelo 

valaI' de 23.032,00 euros, acrescido de lVA à taxa legal em vigor. O Sr. Vereador Dr. Mário 

Monteiro, apresentou declaração de voto, que se anexa à presente ata como documento número 

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

_ 2.3 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ALUGUER, MONTAGEM DE TENDA E 

ESTRADO PARA DIVERSOS ESPETÁCULOS - Emissão de parecer favorável à 

adjudicação e celebração do contrato ao fornecedor "Publivaldevez, Unipessoal Lda.", 

pelo valor de 4.700,00 euros, acrescido de IV A à taxa legal em vigor. A Câmara Municipal 

deliberou por maioria com seis votos a favor c um voto contra do Sr. Vereador Dr. Mário 

Monteiro, emitir parecer favorável à adjudicação e celebração do contrato ao fornecedor 

"Publivaldevez, Unipessoal Lda.", pelo valor de 4.700,00 euros, acrescido de IV A à taxa legal 

em vigor. O Sr. Vereador Dr. Mário Monteiro, apresentou declaração de voto, que se anexa à 

presente ata como documento número dois e se considera como fazendo parte integrante da 

mesma. _________________________________________________ _ 

_ 2.4 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO DE NATAL - Emissão de 

parecer favorável de não adjudicação do ajuste direto n° 1/2015. A Câmara Municipal 

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

Monteiro, emitir parecer favorável de não adjudicação do ajuste direto nO 1/2015. O Sr. 

Vereador Dr. Mário Monteiro, apresentou declaração de voto, que se anexa à presente ata como 

documento número dois e se considera como fazendo parte integrante da mesma. __ 

_ 2.5 - AQUISIÇÃO DE CARTOGRAFIA - Emissão de parecer favorável para a 

abertura de procedimento por ajuste direto ao fornecedor "SOCARTO - Sociedade de 

Levantamentos Topo Cartográficos, Lda.", pelo valor de 69.500,00 euros, acrescido de 

IV A à taxa legal em vigor. A Câmara Municipal deliberou por maioria com seis votos a 

favor e lUn voto contra do Sr. Vereador Dr. Mário Monteiro, emitir parecer favorável para a 

abertura de procedimento por ajuste di reta ao fornecedor "SOCARTO - Sociedade de 

Levantamentos Topo Cartográficos, Lda.", pelo valor de 69.500,00 euros, acrescido de IV A à 

taxa legal em vigor. O Sr. Vereador Dr. Mário Monteiro, apresentou declaração de voto, que se 

anexa à presente ata como documento número dois e se considera como fazendo parte integrante 

da mesma. _______ _ _ _ _ _ ____________ _ 

_ 2.6 - HABITAÇÃO SOCIAL - Presente uma informação do Serviço de Ação Social a 

propor uma renda apoiada de 200,00 euros, para o agregado fan1iliar do Sr. José Luis Lopes 

Taveira, Urbanização do Castelhão - Lote 4-Fracção B, em Freixo, devido à alteração do 

número de elementos do respetivo agregado. A Câmara Municipal deliberou por maioria com 
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seis votos a favor e uma abstenção do Sr. Vereador Dr. Mário Monteiro, autorizar a renda 

apoiada de 200,00 euros, devido à alteração do número de elementos do respetivo agregado. O 

Sr. Vereador Dr. Mário Monteiro, apresentou declaração de voto, que se anexa à presente ata 

como documento número três e se considera como fazendo palie integrante da 

mesma, ________________________________________________________ ___ 

_ 2.7 - PONTE AMIGA - Presente o processo relativo às obras a realizar na residência da 

Sr," Maria da Conceição Lima Araújo, residente na Rua da Carvalheira, Freguesia da Seara, 

tendo como entidade intermediária a "Casa de Caridade Nossa Sr: da Conceição", A Câmara 

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

Mário Monteiro, atribuir uma comparticipação no valor de 3.157,10 euros, a transferir para a 

"Casa de Caridade Nossa Sr: da Conceição", entidade intermediária para a execução da obra, 

após a conclusão das obras. O Sr, Vereador Dr. Mário Monteiro, apresentou declaração de voto, 

que se anexa à presente ata como documento número três e se considera como fazendo parle 

integrante da mesma. __________________________________ _ 

_ 2.8 - PROTOCOLO DE CEDÊNCIA DO POLIDESPORTIVO DA CORRELHÃ 

ENTRE O MUNICIPIO DE PONTE DE LIMA E A ACADEMIA DE FUTEBOL DE 

PONTE DE LIMA - Aprovação. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade, aprovar 

o protocoJo. ________________________________________________ ___ 

_ 2.9 - CONSELHO DISTRITAL DO PORTO ORDEM DOS ADVOGADOS -

DELEGAÇÃO DE PONTE DE LIMA - Presente um email a solicitar a cedência do 

Auditório da Biblioteca Municipal, para o dia 20 de março, entre as 18:00 e as 20:00 horas. A 

Câmara Municipal deliberou por maioria com seis votos a favor e uma abstenção do Sr. 

Vereador Dr, Mário Monteiro, autorizar a cedência do Auditório da Biblioteca Municipal, para 

O dia 20 de março, entre as 18:00 e as 20:00 horas. O Sr. Vereador Dr. Mário Monteiro, 

apresentou declaração de volo, que se anexa à presente ata como documento número três e se 

considera como fazendo parte integrante da mesma, ____________________________ _ 

_ 2.]0 - PEQUENOS ATORES DO LIMA - Presente um email a solicitar a cedência do 

Teatro Diogo Bernardes para o dia 12 de abril, pelas 15:30 horas e para o dia 11 de abril entre 

as 17:30 e as 19:30 horas, A Câmara Municipal deliberou por maioria com seis votos a favor 

e urna abstenção do Sr. Vereador Dr. Mário Monteiro, autorizar a cedência do Teatro Diogo 

Bernardes para o dia 12 de abril, pelas 15:30 horas, O Sr. Vereador Dr. Mário Monteiro, 

apresentou declaração de voto, que se anexa à presente ata como documento número três e se 

considera como fazendo parte integrante da mesmu. ________________ _ 

_ 2.11 - ESCOLA SECUNDÁRIA DE PONTE DE LIMA - Presente um email a solicitar 

a cedência do Auditório Mwücipal para o dia 20 de março, entre das 10:00 e as 12:00 horas. A 
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Câmara Municipal deliberou por maioria com seis votos a favor e uma abstenção do Sr. 

Vereador Dr. Mário Monteiro, autorizar a cedência do Auditório Municipal para o dia 20 de 

março, entre das 10:00 e as 12:00 horas. O Sr. Vereador Dr. Mário Monteiro, apresentou 

declaração de voto, que se anexa à presente ata como documento número três e se considera 

como fazendo parte integrante da mesma. __________________ _ 

_ 2.12 - GRUPO CULTURAL E RECREATIVO DE DANÇAS E CANTARES DE 

PONTE DE LIMA - Presente um email a solicitar a cedência do Auditório Rio Lima para o 

dia 26 de abril a partir das 15:30 horas. A Câmara Municipal deliberou por maioria com seis 

votos a fàvor e lima abstenção do Sr. Vereador Dr. Mário Monteiro, autorizar a cedência do 

Auditório Rio Lima para o dia 26 de abril a partir das 15:30 horas. O Sr. Vereador Dr. Mário 

Monteiro, apresentou declaração de voto, que se anexa à presente ata como documento número 

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

_ 2.13 - AGRUPAMENTO DE ESCOLAS ANTÓNIO FEIJÓ - Presente um email a 

solicitar a cedência do Auditório Rio Lima para o dia 18 de março, entre das 09:00 e as 10:30 

horas. A Câmara Municipal deliberou por maioria com seis votos a favor e uma abstenção do 

Sr. Vereador Dr. Mário Monteiro, autorizar a cedência do Auditório Rio Lima para o dia 18 de 

março, entre das 09:00 e as 10:30 horas. O Sr. Vereador Dr. Mário Monteiro, apresentou 

declaração de voto, que se anexa à presente ata como documento número três e se considera 

como fazendo parte integrante da mesma. ______________ _ 

_ 2.14 - ASSOCIAÇÃO CULTURAL E RECREATIVA JOGOS E EVENTOS 

TRADICIONAIS DE SANTA COMBA - Presente um oficio a solicitar a cedência de palco 

para o dia 29 de março. A Câmara Municipal deliberou por maioria com seis votos a tàvor e 

uma abstenção do Sr. Vereador Dr. Mário Monteiro, autorizar a cedência de palco para o dia 

29 de março. O Sr. Vereador Dr. Mário Monteiro, apresentou declaração de voto, que se anexa 

à prcsente ata como documento número tTês e se considera como fazendo pmte integrmlte da 

mesma. _________________________ _ 

2.15 - Presente uma proposta de venda da Sr.' Maria do Carmo de Calheiros e 

Menezes Salgado, na qualidade de comproprietária e cabeça de casal da herança de Maria 

.José Guimarães de Calheiros e Menezes, em representação dos restantes herdeiros, de 

uma parcela de terreno com a área de 12.000 m2, a desanexar do prédio inscrito na matriz 

predial rústica sob o artigo n." 301 e descrito na Conservatória do Registo Predial de Ponte 

de Lima sob o n,o 957/20100621 - Gandrs, com a área total de 54680 m2, que faz parte 

integrante da propriedade denominada por "Quinta de Navais", sita no lugar de Navais, 

freguesia de S. Martinho da Gandra e concelho de Ponte de Lima, para ampliação do 

logradouro do prédio urbano ioscrito na matriz sob o artigo o." 966 e descrito na 
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Conservatória do Registo Predial de Ponte de Lima sob o n. ·838, com inscrição a favor do 

Município pela AP. N.· 15 de 22/02/2008. A Câmara Murucipal deliberou por maioria com 

seis votos a favor e um voto contra do Sr. Vereador Dr. Mário Monteiro adquirir a parcela de 

terreno com a área de J 2.000 m2, pelo valor total de 120.000,00 €. O Sr. Vereador Dr. Mário 

Monteiro, apresentou declaração de voto, que se anexa à presente ata como docwnento número 

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

_ 2.16 - FRANCISCO ANTÓNIO GOMES DO VALE - Presente oficio a solicitar 

autorização para efetuar passeios com um Coche de Cavalos, com o seguinte trajeto Passeio, 

Largo de Camões, Ponte Medieval, Santo Antóruo e Festival de Jardins, e pequenos passeios 

de charrete para crianças l1a Alameda de S. João. A Câmara Municipal deliberou por maioria 

com seis votos a favor e uma abstenção do Sr. Vereador Dr. Mário Monteiro, autorizar a 

circulação do Coche de Cavalos, com o seguinte trajeto Passeio, Largo de Camões, Ponte 

Medieval, Santo Antóruo e Festival de Jardins, e pequenos passeios de charrete para crianças 

na Alameda de S. João, devendo acautelar as questões da higien..ização e recolha dos dejetos 

dos animais. Mais deliberou por maioria com seis votos a favor e uma abstenção do Sr. 

Vereador Dr. Mário Monteiro, autorizar o estacionamento do coche por trás do lugar de 

estacionamento reservado ao comboio tw·ístico. ________________ _ 

_ 2.17 - CONGRESSO INTERNACIONAL DO IFPRA (The International Federation 

of Pal'ks and Reereation Administration) - Aprovação da alteração à tabela dos valores 

de inscrição. A Câmara Municipal deliberou por maioria com seis votos a favor e uma 

abstenção do Sr. Vereador Dr. Mário Monteiro, aprovar a alteração à tabela dos valores de 

inscrição. O Sr. Vereador Dr. Mário Monteiro, apresentou declaração de voto, que se anexa à 

presente ata como documento número três e se considera como fazendo parte integrante da 
mesma. ____________________________________________________________ __ 

2.18 - CONCURSO DA BIODIVERSIDADE - Aprovação. A Câmara Municipal 

deliberou por unanimidade, aprovar o concurso. _______________ _ 

_ 2.19 - KORNER SKA TE SHOP - Ratificação do despacho proferido pelo Sr. Presidente 

da Câmara a 09 de março, de autorização de cedência do Skate Parque no dia 14 de março, no 

período compreendido entre as 14:00 e as 18:00 horas. A Câmara Municipal deliberou por 

maioria com seis votos a favor e uma abstenção do Sr. Vereador Dr. Mário Monteiro, ratificar 

o despacho proferido pelo Sr. Presidente da Câmara a 09 de março, nos termos e para os efeitos 

do disposto no n03 do artigo 35° do Anexo I da Lei n. o 7 SI 13 de 12 de setembro, de autorização 

de cedência do Skate Parque no dia 14 de março, no período compreendido entre as 14:00 e as 

18:00 horas. O Sr. Vereador Dr. Mário Monteiro, apresentou declaração de voto, que se anexa 
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à presente ata como documento número três e se considera como fazendo parte integrante da 

mcsma. __________________________________________________ __ 

2.20 - REGULAMENTO E TABELA DE TAXAS DO MUNICÍPIO DE PONTE DE 

LIMA - Aprovação. A Câmara Municipal deliberou por maioria com cinco votos a favor, 

uma abstenção do Sr. Vereador EngO Manuel Barros e um voto contra do Sr. Vereador Dr. 

Mário Monteiro, aprovar o regulamento e tabela de taxas, bem como submete-lo a discussão 

pública pelo prazo de 30 dias. Mais deliberou por maioria, que findo o prazo da discussão 

pública e no caso de não existirem reclamações, submete-lo à apreciação, discussão e aprovação 

da Assembleia Municipal. Os Srs. Vereadores Dr. Mário Monteiro e Eng.o Manuel Barros, 

apresentaram declarações de voto, que se anexam à presente ata como documentos números 

cinco e seis, respetivamente se consideram como fazendo parte integrante da mesma. 

2.21 - ESCOLA E.B. 2,3 DA CORRELHÃ - Presente um oficio a solicitar a cedência do 

Auditório Rio Lima para o dia 3 e 17 de maio. A Câmara Municipal deliberou por maioria 

com seis votos a favor e uma abstenção do Sr. Vereador Dr. Mário Monteiro, autorizar a 

cedência do Auditório Rio Lima para o dia 3 e 17 de maio. O Sr. Vereador Dr. Mário Monteiro, 

apresentou declaração de voto, que se anexa à presente ala como documento número três e se 

considera como fazendo parte integrante da luesma. ______________ __ 

2.22 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ALUGUER, MONTAGEM E 

DESMONTAGEM DE EQUIPAMENTO DE SOM E LUZ PARA DIVERSOS 

ESPET ÁCULOS - Emissão de parecer favorável à abertura do procedimento, 

adjudicação e celebração de contrato ao fornecedor "Guimarães Pinto & Pinto, Lda.", 

pelo valor de 2.100,00 euros, acrescido de IV A à taxa legal em vigor. A Câmara Municipal 

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

Monteiro, emitir parecer favorável à abertura do procedimento, adj udicação e celebração de 

contrato ao fornecedor "Guimarães Pinto & Pinto, Lda.", pelo valor de 2.100,00 euros, 

acrescido de IVA à taxa legal em vigor. O Sr. Vereador Dr. Mário Monteiro, apresentou 

declaração de voto, que se anexa à presente ata como documento número dois e se considera 

como fazendo parte integrante da mesma. ____________________________________ _ 

2.23 ALARGAMENTO DE HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DE 

ESTABELECIMENTO COMERCIAL - Presente um requerimento em nome de Domingos 

Dias - Sociedade Unipessoal, Lda., a requerer o alargamento do horário de funcionamento do 

estabelecinlento "Café-Snack Bar Peixe", sito na Av." de Sandiães, nO 1452, freguesia de 

Sandiães, até às 04:00 horas aos fins-de-semana, incluindo domingos à noite e vésperas de 

feriado nos meses de março, abril, maio, junho, setembro, outubro e novembro e todos os dias 

nos meses de julho, agosto e dezembro. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade 
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autorizar o alargamento de horário de funcionamento do estabelecimento "Café-Snack Bar 

Peixe", sito na Av.' de Sandiães, n" 1452, freguesia de Sandiães, até às 04:00 horas aos fins-de

semana, incluindo domingos à noite e vésperas de feriado nos meses de março, abril, maio, 

junho, setembro, outubro e novembro e todos os dias nos meses de julho, agosto e dezembro, a 

título precário, sendo revogada esta autorização caso hajam reclamações devidamente 

fundamentadas. _____________ _ 

_ 2.24 - NORMAS DE FUNCIONAMENTO - FEIRA DE ESPAÇOS VERDES -

Aprovação. A Câmara Municipal deliberou por maioria com seis votos a favor e um voto 

contra do Sr. Vereador Dr. Mário Monteiro, aprovar as normas de funcionamento. _ __ _ 

_ 2.25 - REGULAMENTO DE OCUPAÇÃO DO ESP AÇO PÚBLICO, PUBLICIDADE 

E PROPAGANDA DO MUNICíPIO DE PONTE DE LIMA - Aprovação. A Câmara 

Municipal deliberou por maioria com cinco votos a favor, uma abstenção do Sr. Vereador 

Eng. Manuel Barros e um voto contra do Sr. Vereador Dr. Mário Monteiro, aprovar o 

regulanlento de ocupação do espaço público, publicidade e propaganda, bem como submete-lo 

a discussão pública pelo prazo de 30 dias. Mais deliberou por maioria, que fmdo o prazo da 

discussão pública e no caso de não existirem reclamações, submete-lo à apreciação, discussão 

e aprovação da Assembleia Municipal. O Sr. Vereador Eng." Manuel Barros, apresentou 

declaração de voto, que se anexa à presente ata como documento número sete e sc considera 

como fazendo parte integrante da mesma. _ __________ _ 

_ 2.26 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXTERNOS DE MEDICINA OCUPACIONAL 

- Emissão de parecer favorável à abertura de procedimento por ajuste dircto, aprovação 

do convite e caderno de encargos e designação do .júri, pelo valor base de 40.800,00 euros, 

acrescido de IV A à taxa legal em vigor. A Câmara Municipal deliberou por maioria com 

seis votos a favor e um voto contra do Sr. Vereador Dr. Mário Monteiro, emitir parecer 

favorável à abertura dc procedimento por ajuste direto, aprovação do convite e caderno de 

encargos, pelo valor base de 40.800,00 euros, acrescido de IV A à taxa legal cm vigor. Mais 

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

Monteiro, designar o júri do procedimento sendo constituído pelo Sr. Vice-presidente Gaspar 

Correia Martins, Chefe da DEP, Eng". Rogério Lopes Margalho Oliveira Pereira e Chefe da 

DAF, Dr." Maria Sofia Fernandes Velho de Castro Araújo. O Sr. Vereador Dr. Mário Monteiro, 

apresentou declaração de voto, que se anexa à presente ata como documento número dois e se 

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

_ (03) ATRIBUIÇÃO DE SUBsíDIOS _____________ _ 

_ 3.1 - CENTRO PAROQUIAL E SOCIAL DE CALHElROS - Presente um oficio a 

solicitar a atribuição de um subsídio destinado à aquisição de uma viatura de nove lugares. A 
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Câmara Municipal deliberou por maioria com seis votos a favor e uma abstenção do Sr. 

Vereador Dr. Mário Monteiro, atribuir um subsídio no montante de 20.000,00 euros, destinado 

à aquisição de uma viatura de nove lugares, mediante protocolo a estabelecer com o Centro 

Paroquial. O Sr. Vereador Dr. Mário Monteiro, apresentou declaração de voto, que se anexa à 

presente ata como documento número três e se considera como fazendo prute integrante da 

mesma. ________ ______________ ___ _ 

_ 3.2 - ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE 

PONTE DE LIMA - Presente um oficio a solicitar a atribuição de subsídio anual. A Câmara 

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

Mário Monteiro, atribuir um subsídio anual no valor de 60.000,00 euros. O Sr. Vereador Dr. 

Mário Monteiro, apresentou declaração de voto, que se anexa à presente ata como documento 

número três e se considera como fazendo parte integrante da mesma. ____ _ 

_ (04) APROVAÇÃO DA ACTA EM MINUTA:- Nos termos dos números 3 e 4, do artigo 

92°, da Lei n° 169/99, de 18 de Setembro, na redação que lhe foi dada pela Lei n.o 5-A/2002, de 

11 de Janeiro, foi deliberado aprovar a ata desta reunião, em minuta, para surtir efeitos 

imediatos. Esta deliberação foi tomada por maioria com seis votos a favor e um voto contra do 

Sr. Vereador Dr. Mário Monteiro. ________________ _ 

__ ENCERRAMENTO:- Nada mais havendo a tratar, o Excelentíssimo Presidente da 

Câmara declru'ou encerrada a reunião pelas dezassete horas e dez minutos. ____ ___ _ 

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

o Presidente, 

-
A Secretária, 



PONTE DE LL~!A 
Um partido ao seu lado 

DECLARAÇÃO DE VOTO 

Na qualidade de vereador do PPD/PSD voto contra a aprovação da ata número 5, 

relativa à reunião ordinária da Câmara Municipal realizada no dia 2 de março de 2015, por 

considerar que ii mesma não cumpre os requisitos legais, omitindo as respostas do Senhor 

Presidente da Câmara Municipal às questões por mim colocado" Apesar dos constantes 

apelos para que essa situação seja devidamente corrigida, a redação das atas continua 

incompleta, prejudicando o relato genérico dos asslmtos e temas tratados na referida 

reunião. 

Lamento que a descrrçao c:)crita do~) assuntos analisados na:; reuniões continue 

Jlllputada de informação importante, prejudicando o valor documental e histórico da gestão 

no nOS50 MUl1iclpin 

I'i II k 1 I I ( , I, , 

u \ ,'" ,,,I, ' dI' I I ,I , ) 

ma n u e I ba rrosve read O rcm pl@gmail,com 



MOVIMENTO 51 

DECLARAÇÃO DE VOTO 

MÁRIO MONTEIRO, Vereador eleito na lista independente do MOVIMENTO 51, vem, no 

exerclcio das suas funções, declarar o seu voto contra, no âmbito do ponto 

odA,J. , J ,H,Jy , J. $; J.. . .L.L< .l.l' 

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

decisão em causa , com violação legal da Lei das Autarquias Locais e dos mais elementares 

direitos democrâticos; 

2 - Considerando que na reunião de hoje, o ora Vereador não recebeu a respectiva 

documentação do ponto em causa, uma regra geral no anterior e neste mandato, razão pela 

qual também foi intentada a competente acção judicial para o efeito; 

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

autárquicos na realização dum projecto em comum; cfr.: orçamento participativo; participação 

cívica, abertura á sociedade civil , serviço imparcial e permanente e participação de ideias; 

4 - Considerando que a politica de falta de hábito democrático continua, numa lógica de 

imposição e não de diálogo construtivo: 

5 - Considerando que a nossa Vila de Ponte de Lima, com 890 anos de existência, nos 

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

principio da representatividade e do espírito democrático das nossas raizes. 

7 - Por princípio, entende o ora Vereador que todas as decisões dos órgãos de serviço 

público e bem comum, que importem gastos da despesa pública ou formas análogas, deverão 

ser tomadas, regra geral, mediante concurso público, o mais transparente possivel. 

8 - Ainda que se possa concordar com o conteúdo de algumas das decisões, entende o ora 

Vereador que a forma não deverá ser essa. 

1 



MOVIMENTO 51 

Face ao expendido, em coerência democrática e com mundividência diferente de considerar o 

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

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

Ponte de Lima, 16 de Março de 2015 

o Vereador do Movimento 51, 

,?~ (~L j7.if~ ;-d.o 
(Mário Monteiro) 
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MOVIMENTO 51 

DECLARAÇÃO DE VOTO 

MÁRIO MONTEIRO, Vereador eleito na lista independente do MOVIMENTO 51 , vem, no 

exercício das suas funções, declarar o seu voto de abstenção, no âmbito do ponto 

,U;· ,L. J ') j 'J (Q' .J. 6A ·,2.u.J!1: ,,?.\.j,: ,2.),6; ,2 .Ü;,) l:3.j.2~, ';>;' j 0'3. 2 , 
/ I, I I ,ii I I) 

com os fundamentos e considerandos seguintes: 

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

decisão em causa, com violação legal da Lei das Autarquias Locais e dos mais elementares 

direitos democráticos; 

2 - Considerando que na reunião de hoje, o ora Vereador não recebeu a respectiva 

documentação do ponto em causa, uma regra geral no anterior e neste mandato, razão pela 

qual também o ora Vereador se viu forçado a intentar a competente acção judicial para o 

efeito; 

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

autárquicos na realização dum projecto em comum; cfr.: orçamento participativo e 

participação de ideias; 

4 - Considerando que a politica de falta de hábito democrático continua, numa lógica de 

imposição e não de diálogo construtivo; 

5 - Considerando que a nossa Vila de Ponte de Lima, com afê anos de existência, nos 

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

principio da representatividade e do espirita democrático das nossas raizes. 

Face ao expendido, em coerência democrática e com mundividência diferente de considerar o 

princfpio da representatividade, pelas pessoas e pelo nosso território, voto abstenção. 

Ponte de Lima, 16 de Março de 2015, 

O Vereador do Movimento 51, 

IÁ~ t4jy146#7r~~ 
(Mário Monteiro) 
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MOVIMENTO 51 

DECLARAÇÃO DE VOTO 

MARIO MONTEIRO, Vereador eleito na lista independente do MOVIMENTO 51, vem, no 

exercicio das suas funções, declarar o seu voto contra, no âmbito do ponto 

,.Q ! ". 
I 

com os fundamentos e considerandos seguintes: 

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

decisão em causa, com violação legal da Lei das Autarquias Locais e dos mais elementares 

direitos democráticos; 

2 - Considerando que na reunião de hoje, o ora Vereador não recebeu a respectiva 

documentação do ponto em causa, uma regra geral no anterior e neste mandato, razão pela 

qual também o ora Vereador se viu forçado a intentar a competente acção judicial para o 

efeito; 

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

autárquicos na realização dum projecto em comum; cfr.: orçamento participativo e 

participação de ideias; 

4 - Considerando que a politica de falta de hábito democrático continua, 

imposição e não de diálogo construtivo; 

numa lógica de 

5 - Considerando que a nossa Vila de Ponte de Lima, com 8!l9 anos de existência , nos 

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

principio da representatividade e do esplrito democrático das nossas raizes. 

Face ao expendido, em coerência democrática e com mundividência diferente de considerar o 

princípio da representatividade, pelas pessoas e pelo nosso território, voto contra . 

Ponte de Lima, 16 de Março de 2015, 

O Vereador do Movimento 51, 

}k~1> 1!dJ- (~~ ,)/~ 
v / tf 

(Mário Monteiro) 
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MOVIMENTO 51 

DECLARAÇÃO DE VOTO 

.2. .1 o 

MÁRIO MONTEIRO, Vereador eleito na lista independente do MOVIMENTO 51, vem, no 

exercicio das suas funções, declarar o seu voto contra, no âmbito do ponto Regulamento e 

Tabela de Taxas do Municlpio de Ponte de Lima, com os fundamentos e considerandos 

seguintes: 

1 - A despeito do trabalho técnico desenvolvido nesta matéria, entendo que a organização 

sistemática do Regulamento de Liquidação e Cobrança de Taxas e Outras Receitas 

Municipais deveria ser simplificada e mais concreta, evitando-se, ao máximo, a utilização de 

conceitos indeterminados (ex. a definir pela CM ... ); 

2 - Não concordamos com a aplicação do mesmo Regulamento, dos agravamentos em 

causa. 

3 - Tendo em conta a nossa coerência ideológica e as dificuldades sentidas por todos os 

limianos na actual conjuntura económica, entendo que as isenções em causa não são 

suficientes, sendo que é manifesta a falta de sensibilidade ás dificuldades económicas 

sentidas no tecido económico empresarial. Neste concernente, não se percebe a manutenção 

das taxas de publicidade e de propaganda nos termos exarados, bem como as implicações 

económicas daí derivadas: comércio e indústria ... O tecido empresarial continua esquecido. 

4 - Na sequência da coerência democrática que nos caracteriza, defendemos as taxas 

mlnimas municipais, defendemos a redução máxima das referidas taxas, sendo que, 

hodiernamente, o custo social assumido pela CM deveria ser muito superior. Exemplos: a 

taxa de ligação do saneamento e de abertura de servidão para a via pública. 

5 - Acresce ainda que não tivemos o respectivo e necessário termo de comparação para 

aferirmos da bondade do presente diploma. 

6 - Considerando que a nossa Vila de Ponte de Lima, com 890 anos de existência, nos 

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

principio da representatividade e do esplrito democrático das nossas raizes. 

1 



MOVIMENTO 51 

Face ao expendido, em coerência democrática e com mundividência diferente de considerar o 

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

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

Ponte de Lima, 16 de Março de 2015 

o Vereador do Movimento 51, 

;2&:0 vir/. j,(f~H/))~;'~ 
/ / 

(Mário Monteiro) 
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h . _ 
ADITAMENTO A TABELA DE TAXAS E OUTRAS RECEITAS MUNICIPAIS MEDIANTE A CRIAÇAO 

DE NOVAS TAXAS PARA APLICAÇÃO DO REGIME JURíDICO DO LICENCIAMENTO ZERO. 

Vala conlra. Declaração de vOlo. 

DECLARAÇÃO DE VOTO 

2.1: Voto contra, pelas motivações seguintes: 

1 . A despeito do trabalho técnico desenvolvido nesta matéria, entendo que o aditamento em causa 

constitui uma"barbaridade", uma vez que o escopo do "licenciamento zero" visa o contrário do que ora se 

pretende implementar; 

2 - Já em 16 de Novembro de 2010, O ora Vereador votou contra a "organização sistemática do 

Regulamento de Liquidação e Cobrança de Taxas e Outras Receitas Municipais em causa, porquanto 

deveria ser simplificada e mais concreta, evitando-se, ao máximo, a utilização de conceitos 

Indeterminados (ex. a definir pela CM .. . ); 

Não concordo com a aplicação retroactiva , no art.' 85.' do mesmo Regulamenlo, dos agravamentos em 

causa;" 

3 - Assim , tendo em conta a nossa coerência ideológica e as dificuldades sentidas por todos os limianos 

na actual conjuntura económica, esle vereador entende que as alegadas "taxas", além de Ilegais, por se 

tratar de verdadeiros "impostos", manifestam uma falta de sensibilidade às dificuldades económicas 

sentidas no tecido económico empresarial. Neste concemente, não se percebe a manutençao das 

alegadas "taxas",bem como as implicações económicas dai derivadas: comércio e indústria ... O tecido 

empresarial continua esquecido. 

4 - Se o Objectivo da lei é simplificar e não criar obstáculos ao investimento, sendo o nosso concelho de 

Ponte de Lima carente em investimento, porquê estas taxas? Será que não querem mais investimento? 

Quanto mais não fosse, para ver se ocupam os parques Industriais ... 

Na esteira de outra comunicação: 

"Aos nossos olhos, trata-se de uma questão de justiça social. 

Uma vez que estas taxas não são a única fonte de receita do municlpio e dado 

verificar-se, como tem sido veiculado pelo próprio Município, que este tem uma 

situação financeira desafogada, trata-se de gerir a autarquia de uma forma mais 

cuidada e rigorosa. Chegou a hora de repensar a gestão autárquica, procurando dotar 

o Munícípio de receitas própriasl 

A questão das Taxas/Impostos mínimos revela uma outra forma de pensar a 

gestão do município, dado que se forem efectuados investimentos produtivos ou que, 

pelo menos, se paguem a si próprios, os munícipes não ficarão sobrecarregados com 

mais impostos ou taxas e a autarquia ficará com margem para manter as taxas 

mínimas. ( ... ) 

Na reunião de Câmara Municipal do dia 16 de Novembro, o Vereador eleito pelo 

PSD votou contra este projecto do regulamento relativo á liquidação e cobrança de 

taxas e outras receitas municipais, invocando que "a organização sistemática do 

Regulamento de Liquidação e Cobrança de Taxas e Outras Receitas Municipais 



deveria ser simplificada e mais concreta, evitando-se, ao máximo, a utilização de 

conceitos indeterminados"; referiu ainda entender que as isenções em causa não são 

suficientes, sendo que é manifesta a falta de sensibilidade às dificuldades económicas 

sentidas no tecido económico empresarial" que, podemos afirmar, continua 

esquecido," 

5 - Face ao expendido e na sequência da coerência democrática que nos caracteriza, defendemos no 

nosso programa as taxas minimas municipais, defendemos a redução máxima das referidas taxas, sendo 

que, hodiernarnente, o custo social assumido pela CM deveria ser muito superior. 

6 - Acresce ainda que não tivemos o respeclivo e necessário termo de comparação para aferirmos da 

bondade do presente diploma, 

Face ao expendido, ao serviço de todos os limianos, em razão da coerência dernocrática, da liberdade de 

opinião e do cuslo de oportunidade em causa, que este documento não corresponde à nossa 

mundividência para o melhor de lodos os cidadãos de Ponte de Lima, Por isso, pelas pessoas e pelo 

terrilório, voto contra. 

o Vereador, 

Filipe Viana \/ 



PONTE DE LnU 
Um partido ao seu lado 

DECLARAÇÃO DE VOTO 

Regulamclllo e Tabela cle Ta~as 

o Ih~g.lIli.llnel1lo c f'ab~la d~ I i.l\aS do Município df.:~ Ponle de Lima 0 llnl d()çllm~n,n '111(' prc\'€ 11111 vaslo 

conjunto d~ encargos administrativos cLI.ios valores ClprcselHados I.!\.igcm Ulll I.!studo cuidndo c 

nprllfulldnclo qu(' pos.sibilite Ulll;) lomndn ele decisão asscl'ti\'n. tendo em considel'fllino fi realidfldL' 

(,c~lIH)l1li~n e ~ncinJ dn no"c.;o cOllcelho. rs1c RL'FltlamCII!o roi di~pnnihilil.ad(J apena!-. com cinco difl"õ de 

Hnll .... cl.·c!cncia do dia de rcalili:lytlO di:! n .. 'ullii.l0 ordinária do l~:\t.:C lllh U i1llll1kipHI. iii' inbili.wndo qualquer 

pretensúo de anúlise nos t~rmos anteriormente referidos. 

PLI()~ 1l11'Iin)s c\l)n~tns ':"01 il: ilei n adiamento da disCIl':"s;i\) e \nt:1çEin dc~lI..- ponto d~ ordem de lrahnlhm._ 

pçdidn qut.' 11,11\ IÓI HI.:t.'ilt.'. "'l.·~tll1dtl IIlli\rnlí.1!f~ill prl.· ... tad;.t pl.:h.1 "'L·tlh~1I" l'rl"sldt:tltt: da Camara MlIl1il.:lpitl. 

1]11\' 1 "1.'1111111" I\t:~r.k:nll d" ( 1111:0 \!1I111.'Ip:lIl,k'II;1 ~'ílrllltll di '[tiL 11:11 11:1\"11 Sltl llla do, \:111 r" d:J', 

\., IPI\. 11[;1 ... ,:1 ;ll- II.: dll 'k I; nl.I~;t\\ d, _ r 11111 l I II-d. I dI;. .l.l:lIh,1S 

•• I 11" .k \ ! \ l " 

( ) \ Lr<':Idor d" 1'1'1) I'sn. 

manuelbarrosvercadorcmpl@gmaiLcom 



PONTE DE LIMA 
Um partido ao seu lado 

DECLARAÇÃO DR VOTO 

Rcgul:IIt1Cllto de oCllpRç:lo do espaço púhlico. publicidade e propaganda 

o Regulamento de Ocupaç"o do Espaç" Público. Publicidade e Propaganda nO concelho de Ponte de 

Lillla é \ln l dOCtll11CIII1I qLH.~ IJrc\ ê UI1l \asto conjllll1o de medidas c critérios relativos :) ot.:"upaçào do 

cs pw; o rübli~n . bem comO <.lu nll _\.H <;;l l1. il1~Cl'içfl n l: dirus::lo de mensagen s publicitárias de nmUl'eZH 

cnme n.: iêll e propaganda e le ito ral. L. UIll doc ulllento d~ rd ~\alll~ IInporlâllcia r<'lrn n ordellalllcI110 L' 

qll nlid fl dc do cspnço púhli co concelhi o. com es pecial cnfoquc 110 Centro Ilistó rico. c\. ig. indo. por isso. 

um 1..!:, ludo i.I1CI11pudu, 1.: tli d i.1d ll~O lo: aproflll H..Iado. que llà tJ foi I'HI!:ishel I'cali /.3r uma \el. que (l 

R t:'g. l1lam ~ lll o roi diSj1Plli hi l il.nc!o apena:-. rom trt'.s. diHs de anh:I..'I..~d ~llc Hl do dia dt' n:a li IH ~"H ) da n,,' lIlll àn 

o rdi 11ú r in t h , ~\~Lll l i\l\ tllll ni cipn l 

;H:,:,He ~1',=''1lldp inl 1!"I11:1't"'11 11rl.."'~1c.b pi'!11 'Ilhor Pr\, ... idL'l1k tI:l ("Hllôlr;l ~'ll1llllip:d_ dv IIhl .I" 

Lllrtll\l-illl.cllt(l dt.:.' pral.llS It'L'~lh (' fI lIL"ct~::-,jdad~ Illlp~rlt1Sa tk 'illhlllt.:'lt.:.'l l' .... t\.' dCU.' Ulll\.!1110 ti dISI,'lI"c.;:Hl da 

\ "'1.: llhl\ 1,1 ~ltlllll,.lpíd_ viii I l'lI! !I;-)n pi\..\ i ... I;! PHli! I' nlL'~ lk' i\hll1 

I ( l l I,tll ,I 

manuelbarrosvereadorcmpl@gmail.colll 


