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Eng0 Vasco Nuno Magalhaes Velho de Almeida Ferraz 
Dr. Mario Olimpio Maximo Monteiro 
Dr. Paulo Jorge da Cunha Barreiro de Sousa 

FALTAS: 0 Sr. Vereador Dr. Paulo Jorge da Cunha Barreiro de Sousa nao 
esteve presente na reuniio da Camara, por motivos profissionais, pelo que a 
sua falta foi considerada justificada. 0 Sr. Dr. Filipe Agostinho Cruz Viana 
nilo esteve presente na reunHio da Camara, por motivos pessoais e 
profissionais, pelo que a sua fa Ita foi considerada .iustificada, sendo 
substitufdo pelo Sr. Dr. Mario Olfmpio Maximo Monteiro. 

lnlcio tla Reunitio: Quinze horas 
Encerramento: Dezasseis Jwras e vinte minutos 

Secretdrio: Cltefe de Divislio Municipal: Dr." Maria Sofia Fernandes Ve/110 de 
Castro Araujo 

Prestou ColaborafiiO Tecnica: Ma Guillterminu Franco 

Resumo Diario de Tesouraria: 
Sa/do ..................... 15.128.367,32 euros 

OBS: 
A Ata foi aprovada por minuta L 

/ 
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PERiODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA: ------------------------------
--0 Sr. Presidente no uso da palavra propos urn voto de louvor a Associayao Concelhia 

das Feiras Novas, nomeadamente a Dire9ao e Comissao de Festas, na pessoa da sua 

Prcsidente Dr.11 Ana Machado, a Policia de Seguran9a Publica, a Guarda Naeional 

Republicana, a Associac;ao Humanitaria dos Bombeiros Voluntarios de Ponte de Lima, aos 

Presidentes das Juntas de Freguesia, as Associa96es do Concelho que colaboraram, aos 

trabalhadores do Municipio, aos parceiros e a todos os que colaboraram na prepara9a0, 

durante c ap6s a realiza9ao das Festas Concelhias de 2016, con.gratulando-nos com a forma 

brilhante como as mesmas decorreram. 0 Sr. Vereador Eng.0 Manuel Barros no uso da 

palavra, associou-se ao voto proposto tendo real9ado a forma como a Sr.8 Presidente da 

ACFN Dr.8 Ana Machado, con.scguiu asscgurar que as festas decorressem com a qualidade e 

com a dignidade habituais, bern como a tourada pois considera que a mesma foi urn sucesso 

atendendo ao elevado numero de participantes, defendendo que o espctaculo deve ser mantido 

ate porque o distrito com a extin~a.o da Prac;a de Totrros de Viana do Castelo, se justifica para 

que as pessoas da regia.o e do distrito possam pelo rnenos uma vez por ano usufruir de urn 

espctaculo deste genera. Referiu ainda que o cortejo ctnogratico correu rnuito bern, 

considerando que as Freguesias estiveram muito hem representadas, associando-se a tudo o 

que foi dito. A Cfunara Municipal dcliberou por unanimidade aprovar o voto de louver 

proposto. ________ _ 

__ 0 Sr. Presidente propos urn voto de louvor ao atleta Nuno Barros pela conquista da 

mcdalha de bronze na prova de Cl do Campeonato do Mundo de Maratonas, que decorreram 

em Brandemburgo~ Alemanha. A Cfunara Municipal deliberou por unanimidadc aprovar o 

voto de louvor proposto, dcvcndo scr dado conhecimento ao atleta e ao Clube Nautico. __ 

__ 0 Sr. Presidente propos urn voto de louvor ao atleta Pedro Lago Vieira que se sagrou 

Campeao Nacional de Tniciados de Ralis em Viana do Castelo. A Cftmara Municipal 

deliberou por tmanimidade aprovar o voto de louvor proposto, devendo ser dado 

conhecimento ao atleta. ---------------------------------------------------
- 0 Sr. Presidente propos ainda um voto de louvor a Banda do Centro Social c Paroquial 

de Sao Martino da Gandra pclos seus 180 anos. A Cftmara Municipal deliberou por 

unanimidade aprovar o voto de louvor proposto, devendo ser dado conhecimento. __ _ 

_ 0 Sr. Presidente propos urn voto de pesar ao militar limiano Dylan Araujo da Silva que 

falcceu no decUI·so dos treinos do curso de comandos do exercito. A Cfunara Municipal 

deliberou por unanimidade aprovar o voto de pesar proposto devendo scr dado conhecimento 

a familia. ---------------------------------------------------------------
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__ 0 Sr. Presidente propos urn voto de pesar pelo faleci.mento do escultor Jose Rodrigues, 

refer8ncia nacional, fez parte do primeiro juri do Festival Intemacional de Jardins de Ponte de 

Lima, tendo pruiicipado e colaborado ativamente na sua const1u9ao. A Camara Municipal 

deliberou por unanimidade aprovar o voto de pesar proposto devendo ser dado conhecimento 

a familia. -------------------------------------------------------------
_Interven~ao dos Vereadores: _____________________ _ 

_ Usou da palavra o Sr. Vereador Eng.o Manuel Barros para propor um voto de felicita<yoes 

e congratulacroes Radio Ondas do Lima, pois no dia 28 de agosto do corrente ano comemorou 

os seus 30 anos. A Camara Municipal deliberou par tmanimidade aprovar o voto proposto, 

devendo ser dado conhecimento. ---------------------------------------------
--No uso da palavra referiu que o polidesportivo e a estiutura de apoio sito na Freguesia 

de Refoios do Lima, que pcnsa ser da responsabi lidade da Junta de Freguesia encontra-se em 

muito mau estado, tem os vidros partidos, lixo par todo o lado, portas partidas, considerando 

que devemos preservar as obras que sao realizadas pelos nossos antecessores, considerando 

que carece de uma intervenyllo. Referiu ainda que na mesma freguesia esta a ser executada a 

obra de saneamento, existindo uma ponte na cstrada que vai para a Garrida~ com alguns 

problemas de consolidayao ao nivel do pavimento, tem gerado prejuizos para as pessoas que 

hi residem. --------------------------------------------------------------
-- Ainda no usa da palavra felicitou a Camara pela cerim6nia de comemora<rao dos 120 

anos do Teatro Diogo Bernardes, ccrirn6nia mu.ito bern organizada que dignificou o teatro e 

todos os que participaram na sua construyao, no cntanto referiu que tbi pena que a 

participayllo na cerim6nia nao tenha sido em numero elevado, tendo sido informado que as 

associa((Ocs locais n~o tinham sido convidadas para participarem na cerim6nia no cntanto 

solicitou a Camara a confirmayllo desta infomlayilO. ----------------------------

--Referiu ainda saber que o pano de boca original do teatro esta arrumado nu.m am1azem 

da Cclmara, pelo que questionou a Cfunara sabre a sua veracidadc e sabre a possibilidade da 

suarecupera<yao. ________________________________________________________ _ 

__ 0 Sr. Presidente preston os esclarecimentos tidos por necessaries. ______________ _ 

_ ORDEM DO DIA: Presente a ordem de trabalhos, foram tomadas as scguintes resolu<;oes 

acerca dos assuntos dela constantes. -------------------------------------------
_ (01) APROV ACAO DA AT A DA REUNIAO ANTERIOR: ~ A Camara Municipal em 

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

sem prejuizo da sua previa aprova9ao sob a forma de minuta, para efeitos do disposto nos 

nt1meros 3 e 4 do citado artigo, deliberou aprovar a ata da reuniao realizada em 09 de 

setembro de 2016, pelo que vai a mesma ser assinada pelo Exmo. Presidente e pela Secretar' . 
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Esta delibera9ao foi tomada pot maioria com quatro votos a favor e urn voto contra do Sr. 

Vereador Eng
0

• Manuel Barros.--------------------
_(02) OBRAS PARTTCULARES _______________ _ 

_ 2.1- PROCESSO DE LOTEAMENTO No 122/84- PEDTDO DE ALTERA<;AO AO 

AL V ARA DE LOTEAMENTO No 122/84 - LOTE No 7 - Rua do Monte Pequeno n° 121 

- Ardcgao, Freixo e Mato - Requerente: Antonio Borges Martins - Promover a 

discussilo publica, conforme disposto uo n° 2 do artigo 22° do RRJE. A Camara Municipal 

deliberou por unanimidade promover a discussao publica, conformc disposto no n° 2 do 

artigo 22° do RJUE. _______________ _ 

_ 2.2 - - PROCESSO DE LOTEAMENTO No 1/12 - PEDIDO DE AL TERA<;AO AO 

AL V ARA DE LOTEAMENTO No 4/12 - LOTE N° 7 - Rua do Garrano - Area c Ponte 

de Lima- Requerente: .Jorge Fraga Fernandes - Promo~ao de consulta aos proprietarios 

por edital, conforme o disposto no 0° 3 do art.0 6° do RME. A Camara Municipal 

deliberou por unanimidade promover a consulta aos proprietarios por edital , confonne o 

disposto no n° 3 do art.
0 

6° do RME. - --------------- --

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

3.1 - EMPREITADA DE "BENEFICJA<;AO DA REDE VIARIA MUNICIPAL NA 

VILA DE PONTE DE LIMA - REQUALIFICACAO DA RUA DE CONDE DE 

BERTIANDOS E PONTE DE CRASTO" - Aprova~io da Minuta do Contrato. A 

Camara Municipal deliberou por unanimidade aprovar a minuta do contrato. ____ _ 

_ 3.2- EMPREITADA DE "CONSTRUCAO E CONSERVACAO DE PASSEIOS E 

OUTROS ESPACOS PUBLICOS- REQUALIFICA<;AO DO LARGO DO TERRETRO 

- GANDRA" - Aprova~ao da Minuta do Contrato. A Camara Municipal deliberou por 

unanimidade aprovar a minuta do contrato .. ___________ _ ____ _ 

_ 3.3- EMPREITADA DE "REQUALJFICA<;AO DA RUA DO ARRABALDE DE so 

JOAO DE FORA" - Aprova~Ao da Minuta do Contrato. A Camara Municipal deliberou 

por unanimidade aprovar a minuta do contrato. _______ _______ _ 

_ 3.4 - EMPREITADA DE "REQUALTFICA<;AO DA RUA DO SANTUARTO DO 

SENHOR DO SOCORRO - LABRUJA" - Aprova~iio da Minuta do Contrato. A Camara 

Municipal deliberou por unanimidade aprovar a minuta do contrato. _______ _ 

_ 3.5 - EMPREITADA DE "REQUALIFICA<;AO DA AREA ENVOLVENTE A 
EXPOLIMA"- Aprova~ao da Minuta do Contrato. A Camara Municipal deliberou por 

unanimidade aprovar a minuta do contrato. _ ______________ _ 

_ 3.6 - EMPREITADA DE "ALARGAMENTO DA ATUAL REDE DE ESGOTOS -

ETAR DE FREIXO"- Aprova~fio do Relat6rio Finale adjudica~fio a firma "Agostinho 
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Malheiro Coelho, Constru~oes, Ld.a" pelo valor de 785.885,54 curos, acrescido de IV A a 
taxa legal em vigor. A Camara Mmucipal deliberou por unanimidade aprovar o Relat6rio 

Final e adjudicar a firma "Agostinho Malheiro Coelho, Constrw;oes, Ld.a" a empreitada de 

Alargamento da Atual Rede de Esgotos - ETAR de Freixo, pelo valor de 785.885,54 euros, 

acrescido de IV A a taxa legal em vigor. __________________ _ 

_ 3.7- EMPREITADA DE ''ALARGAMENTO DA ATUAL REDE DE ESGOTOS 

SANEAMENTO DE EFLUENTES DO P6LO DA QUEIJADA/ANAIS E FORNELOS" 

- Aprova~iio do Relatorio Final e adjudica~ao a firma "Martins & Filhos, S.A.", pelo 

valor de 944.346,51 euros, acrescido de IV A a taxa legal em vigor. A Camara Mtmicipal 

deliberou por unanimidade aprovar o Relat6rio Final e adjudicar a fuma "Martins & Filhos 

S.A." a empreitada de Alargamento da Atual Rede de Esgotos - Saneamento de Efluentes do 

Polo da Queijada/ Anais e Fornelos, pelo valor de 944.346,51 euros, acrescido de IV A a taxa 

legal em vigor. __________________________ _ 

_ 3.8 - EMPREITADA DE "ALARGAMENTO DA ATUAL REDE DE ESGOTOS

SANEAMENTO DE SANTA CRUZ DO LIMA - 2.a FASE" - Aprova~lo do Relat6rio 

Final e adjudica~iio a frrma "Armindo Fernandes Gomes, Ld.a", pelo valor de 

576.926,86 euros, acrescido de IV A a taxa legal em vigor. A Cfunara Municipal deliberou 

por unanimidade aprovar o Relat6rio finale a~juclicar a firma "Arm.indo Fernandes Gomes, 

Ld.8
" a empreitada de Alargamento da Atual Rede de Esgotos- Saneamento de Santa Cruz da 

Lima, pelo valor de 576.926;86 euros, acrescido de IV A a taxa legal em vigor. ____ _ 

_ 3.9 - EMPREIT ADA DE "BENEFICIA(:AO DA EB 2.3 DE ARCOZELO" -

ANALISE DE ERROS & OMISSOES - Ratifica~io do despacbo proferido pelo Sr. 

Presidente da Camara a 20 de setembro de 2016 de aprova~io da rejei~io da lista de 

erros e omissoes do caderno de encargos e prorroga~Ao do prazo de entrega das 

propostas para as 23h59m do dia 28 de setembro de 2016. A Cfimara Municipal deliberou 

por unanimidade, ratificar o despacho proferido pelo Sr. Presidente da Camara a 20 de 

setembro de 2016, nos termos e para os efeitos do disposto no n°3 do artigo 35° do Anexo Ida 

Lei n.0 75/13 de 12 de setembro, de aprova9M da rejeiyao da lista de eiTos e omissoes do 

cadcrno de cncargos e prorroga((lio do prazo de entrega das propostas para as 23h59m do dia 

28 de setembro de 2016. -----------------------

3.10 - EMPREITADA DE "BENEFICIA(:AO DA EB 2.3 DE ANT6NIO FEIJO" ~ 

ANALISE DE ERROS & OMISS6ES - Ratifica~ao do despacho proferido pelo Sr. 

Presidente da Camara a 20 de setembro de 2016 de aprova~iio dos erros de medi~io ?

aceites, bern como retifica~iio do descritivo do articulado e prorroga~iio do prazo para 

apresenta~iio de propostas para as 23h59m do dia 28 de setembro de 2016. A Camara 
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Municipal deliberou por unanimidade, ratificar o despacho proterido pelo Sr. Presidente da 

Cft.mara a 20 de setembro de 2016, nos termos e para os efeitos do disposto no n°3 do artigo 

35° do Anexo 1 da Lei n.0 75/13 de 12 de setembro, de aprova<;ao dos crros de medi<;ao 

aceites, bem como retifica9ao do descritivo do articulado e prorroga9ao do prazo para 

apresenta9ao de propostas para as 23h59m do dia 28 de setembro de 2016. _ ___ _ 

_ 3.11- EMPREITADA DE "BENEFICIA(:AO DA EB 2.3 DE FREIXO"- ANALISE 

DE ERROS & OMISSOES - Ratifica~ilo do despacho proferido pelo Sr. Presidente da 

Camara a 20 de setembro de 2016 de aprova~ao dos erros de medi~ao aceites, hem como 

retifica~ao do descritivo do articulado e autoriza~ao de prorroga~ao do prazo para 

apresenta~i\o de propostas para as 23h59m do dia 28 de setembro de 2016. A Camara 

Municipal deliberou por unanimidade, ratificar o despacho proferido pelo Sr. Presidente da 

Camara a 20 de setembro de 20 16, nos termos e para os efeitos do disposto no no3 do artigo 

35° do Anexo I da Lei n.0 75113 de 12 de setembro, de aprova9ao dos erros de medi9ao 

aceites, bem como retitica9ao do descritivo do articulado e autoriza9ao de prorroga9ao do 

prazo para apresenta<;ao de propostas para as 23h59m do dia 28 de setembro de 2016. __ 

3.12 - EMPREITADA DE "BENEFICIA(:AO DA EB 2.3 DA CORRELIIA" -

ANALISE DE ERROS & O:MISS6ES - Ratifica~ao do despacho proferido pelo Sr. 

Prcsidente da Camara a 20 de sctembro de 2016 de aprova~io da retifica~ao do 

descritivo do articulado e autoriza~Ao de prorroga~ilo do prazo para apresenta~ao de 

propostas para as 23h59m do dia 28 de setembro de 2016. A Cfunara Municipal deliberou 

por unanimidade, ratificar o despacho proferido pelo Sr. Presidcntc da Camara a 20 de 

setembro de 2016, nos tetmos e para os efeitos do disposto no n°3 do artigo 35° do Anexo Ida 

Lei n.0 75/13 de 12 de setembro, de aprova9ao da retifica<;ao do descritivo do articulado e 

autoriza<;:ao de prorroga9ao do prazo para apresenta9~0 de propostas para as 23h59m do dia 

28 de setembro de 2016. ________________ ______ _ 

3.13 - EMPREITADA DE "CONSTRUCAO DE RELVADO SINTETICO -

COMPLEXO DESPORTIVO DE CRASTO" - ANALISE DE ERROS & OMISSOES 

Ratifica~io do despacho proferido pelo Sr. Presidente da CAmara a 20 de setembro de 

2016 de aprova~ao da rejci~ilo da lista de erros e omissoes apresentada e autoriza~ao de 

prorroga~ao de prazo de entrega das propostas para as 23h59m do dia 24 de setembro 

de 2016. A Camara Municipal deliberou por unanimidade, ratificar o despacho proferido 

pelo Sr. Presidente da Camara a 20 de setembro de 2016, nos termos e para os efeitos do 

disposto no n°3 do artigo 35° do Anexo Ida Lei n.0 75/13 de 12 de setembro, de aprova9a0 da 

rejei9ao da lista de crros e omissoes apresentada e autorizayao de prorroga<;ao de prazo de 

entrega das propostas para as 23h59m do dia 24 de setembro de 2016. ___ ____ _ 
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_3.14 - EMPREITADA DE "REQUALIFICA<;AO DA ZONA URBANA DE S. 

GONCALO-ARCOZELO" - ANALISE DE ERROS & OMlSS0ES - Ratifica~i\o do 

despacho proferido pelo Sr. Presidente da Camara a 20 de setembro de 2016 de 

aprova~i\o dos erros de mediffi\O aceites, bem como retifica~i\o do descritivo do 

articulado e autoriza~ao de prorroga~Ao de prazo para apresenta~i\o de propostas para 

as 23h59m do dia 28 de setembro de 2016. A Camara Municipal deliberou por 

unanimidade, ratificar o despacho proferido pelo Sr. Presidente da Cfunara a 20 de setembro 

de 2016, nos termos c para os efeitos do disposto no n°3 do artigo 35° do Anexo I da Lei n.0 

75/13 de 12 de setembro, de aprova9ao dos erros de medis;ao aceites, bern como retificayao do 

descritivo do articulado e autorizar;ao de prouoga9ao de prazo para apresenta<;ao de propostas 

para as 23h59!11 do dia 28 de setembro de 2016. _______________ _ 

_ (04) JUNTAS DE FREGUESIA _______________ _ 

_ 4.1 - FREGUESIA DA SEARA- Prescnte um oficio a solicitar uma comparticipa~ao 

financcira dcstinada a aquisi~ao de uma carrinha para transporte escolar. A Camara 

Municipal deliberou por unanimidade atribuir uma comparlicipas;ao financeira no valor de 

20.000,00 euros (vintc mil euros) destinada a aquisi9ao de uma carrinha para transporte 

escolar, mediante celebra9ao de protocolo a estabelecer com a freguesia. _ ___ _ _ _ 

4.2 - FREGUESIA DE VITORINO DAS DONAS - Presente um oficio a solicitar o 

adiantamento da 411 tranche/2016. A C~mara Municipal delibcrou por maioria com quatro 

votos a favor e urn voto contra do Sr. Vereador Eng.0 Manuel Barros autorizar o adiantamento 

da 4a tranche/20 16, com exce~ao da verba relativa a limpeza da rede 

viaria. -------------------------------------------------------------
(05) ASSUNTOS DIVERSOS _______________ _ 

5.1 • PROTOCOLO ENTRE 0 MUNICiPIO DE PONTE DE LIMA E A 

ASSOCIACAO DESPORTlVA OS LIMlANOS - Aprova~Ao. A Camara Municipal 

deliberou por maioria com cinco votos a favor e uma absten9ao do Sr. Vereador Dr. Mario 

Monteiro, aprovar o protoco1o. ____________________ _ 

_ 0 Sr. Vereador Dr. Mario Monteiro s6 chegou a reunil'lo no infcio da discussl'lo deste 

ponto da ordem do dia tendo assim pruticipado na sua vota9ao. _________ _ _ 

_ 5.2 - PROTOCOLO ENTRE 0 MUNICIPIO DE PONTE DE LIMA E 0 CLUBE 

NAUTICO DE PONTE DE LIMA· Aprova~ao. A Camara Municipal deliberou por 

maioria com cinco votos a favor e uma abstem;l'lo do Sr. Vereador Dr. Mario Monteiro, 

aprovar o protocolo. ----------------------------------

5.3 - ARRENDAMENTO DA LO.JA No 32 DO EDJFICIO COMERCIAL 

LOCALIZADO NO P ARQUE DE ESTACIONAMENTO JUNTO AO HOSPITAL -
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Emissao de parecer favonivel a abertura de concurso publico, aprova~ao do programa 

de concurso, caderno de encargos. A Camara Municipal deliberou por maioria com cinco 

votos a favor e uma absten<;ao do Sr. Vereador Dr. Mario Monteiro, emitir parecer favoravel a 
abertura de concurso publico, aprovac;ilo do programa de concurso e caderno de encargos. _ 

_ 5.4 - FELBRAGA - EQUIPAMENTO DE SEGURANCA, LDA. - Presente urn 

offcio a manifestar interesse na aquisic;iio do Lote L4-2 no Polo Empresarial e Industrial 

da Gemieira. A O~mara Municipal deliberou por maioria com cinco votos a favor e urn 

voto contra do Sr. Vereador Dr. Mario Monteiro, autorizar a venda do lote L4-2 inscrito na 

matriz predial urbana sob o art.0 610, com a area global de 17029 m2, descrito na 

Conservat6ria do Registo Predial sob o n° 1284/20121219, da freguesia da Gemieira, P6lo 

Empresarial e Indush·ial da Gemieira, a Felbraga, Equipamento de Seguranc;a, Lda., pelo valor 

total de 170.290,00 euros (cento e setenta mil duzentos e noventa euros). -------

5.5 ACORDO PARA 0 DESENVOLVIMENTO DE PRA TlCAS 

LADORA TO RIAlS ENTRE A CAMARA MUNICIPAL DE PONTE DE LIMA E A 

ESG/ESCOLA SUPERIOR GALLAECIA - Aprova~Ao. A Camara Municipal deliberou 

por maioria com cinco votos a favor e uma abstenc;ao do Sr. Vereador Dr. Mario Monteiro, 

aprovar o acordo. ___________________________ _ 

_ (06) ATRIBUI<;AO DE SUBSiDIOS ______________ _ 

6.1 - ASSOCIA<;AO CULTURAL DESPORTIV A E RECREA TIV A DE 

CALHEIROS - Presente um email a solicitar a atribuic;ao do subsidio anual. A Camara 

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

Dr. Mario Monteiro, atribuir wn subsidio anual no montante de 407,00 euros (quatrocentos e 

sete euros). 0 Sr. Vereador Dr. Mario Monteiro apr~sentou declarac;lio de voto, que se anexa a 
presente ata, como documento nnmero urn, e se considera como fazendo parte intebTfante da 

mesma., ______________________________ _ 

ESPA<;O DE INTERVEN<;AO ABERTO AO PUBLICO: Usou da palavra o Sr. 

Vitor Cunha da Freguesia de Santa Comba para falar da Area Protegidas das Lagoas, 

referindo que na mesma se praticam tres modalidades de ca9a ilegais. Referiu que nilo 

concorda com os pedidos de corre9a0 de densidade dentro da Area Protegida das Lagoas, com 

base em estragos feitos nas culturas dos agricultores. Considerando o disposto na Lei n.0 

202/2004, retificada pela Lei n.0 167/2015, e a Portaria n.0 147/2011, profbe o uso de chumbo 

na zona hi1mida, na area protegida por conseguinte e proibido a utiliz.ac;ao de chumbo, bern 

como o seu transporte, Lagoas de Bertiandos e S. Pedro de Arcos, considerando que nunca 

deveria ter sido pennitida a COITeyaO de densidade com o uso de chumbo, mas apenas com 

besta, arco e necha ou com o sistema gaiola. Considera que o tecnico responsavel tem deter 
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conhecimento destac:; leis e desta portaria, devendo nessa conformidadc alcrtar o ICNF de que 

tendo em conta a balfstica utilizada que e chrnnbo, dentro desta area nao e pemlitida a sua 

utilizacyao. Ainda no uso da palavra solicitou a Cl~mara a colocacyao de videovigilancia ou 

outro sistema, no parque do clube nautico, pois no periodo p6s !aboral tern havido diversos 

assaltos aos utilizadores do ginasio. 

0 Sr. Presidente prestou os esclarecimentos tidos por necessaries. _______ _ 

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

57°, da Lei n° 75/2013, de 12 de Setembro, foi deliberado aprovar a ata desta reunia.o, em 

minuta, para surtir efeitos imediatos. Esta delibera<;lio foi tomada maioria com cinco votos a 

favor e um voto contra do Sr. Vereador Dr. Mario Monteiro. ------------------------
_ ENCERRAMENTO:- Nada mais havendo a tratar, o Excelentissimo Presidente da 

Cfunara declarou encetTada a reuniao pelas dezasseis horas e vinte minutos. ______ _ 

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

A Secretaria, 

Har' " :>sf.' a f; fo ,o ~.. itll ~0 J< c.J;; Ar't 



MDV/MENTO 51 

DECLARA<;AO DE VOTO 

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

exercicio das suas funvoes, declarar o seu voto de absten<;ao, no ambito do ponte 

K. AI. b.J 
com os fundamentos e considerandos seguintes: 

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

decisao em causa, com viola<;ao legal da Le1 das Autarquias Locais e dos mais elementares 

direitos democraticos; 

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

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

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

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

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

participar;ao de ideias; 

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

imposi<;ao e nao de dialogo construtivo; 

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

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

principia da representatividade e do espirito democratico das nossas rafzes ; 

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

servir;o e nao na esteira da pedagogia da subserviencia. 

Face ao expendido, em coerencia democratica e com mundividencla d1ferente de cons1derar o 

principia da representatividade, pelas pessoas e pelo nosso territ6rio , veto absten9a0. 

Ponte de Lima, 26 de Setembro de 2016, 

0 Vereador do Movimento 51, 

~~)~2dM. r 7 '/-~ 

(Mario Monteiro) 

1 
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