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Reunião de 14 de outubro de 2014 

REUNIÃO DA CÂMARA MUNICIPAL 
DE 

PONTE DE LIMA 

Data da reunião: 14 de olltubro de 2014 
Local da Reunião: Edifício dos Paços do Concelho 

PRESENÇAS: 

Presidente: 
Eng. Victor Manuel Alves Mendes 

Vereadores: 
Sr. Gaspar Correia Martins 
Eng' Manuel Pereira da Rocha Barros 
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Eng" Vasco Nuno Magalhães Velho de Almeida Ferraz 
Dr. Mário Olímpio Máximo Monteiro 
Dr. Paulo Jorge da Cunha Barreiro de Sousa 

F ALTAS: A Sr.' Vereadora Dr.' Ana Machado não esteve presente na 
reunião de Câmara, pelo que a sua falta foi considerada justificada. O Sr. Dr. 
Filipe Agostinho Cruz Viana não esteve presente na reunião de Câmara, pelo 
que a sua falta foi considerada justificada, sendo substituído pelo Sr. Dr. 
Mário Olímpio Máximo Monteiro. 

Inicio da Reunião: Quinze IIoras 

Encerramento: Dezoito IIoras e trinta minutos 

Secretário: Técnica Superior Dr.' Filomena Mimoso da Silva 

Prestou Colaboração Técnica: Ma Guilhermilll/ Franco 

Resumo Diário de Tesouraria: 
Saldo ..................... 13.242.421,40 euros 

OBS: 
A Ata foi aprovada por minuta 

/ 
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-- PERtoDUDrÁNTESl)A-OlID~M D() DJA: _ ________ _ _ 

_ 0 Senhor Presidente da C§.mara Municipal usou da palavra para propor um Voto de 

Louvor ao Subcomissário Miguel Ângelo Araújo, que se anexa à presente ata como 

documento númcro um. ° Voto apresentado foi aprovado por unanimidade. Do mesmo será 

dado conhecimento ao próprio e à respetiva tutela. _ _ _____________ _ 

_ No uso da palavra o Senhor Presidente propôs também um Voto de Felicitações a Mariano 

Pires, jovem limiano de 13 anos. piloto de karting que garantiu a presença no Mundial de 

Karfing ROlax 2{)14. Os presentes aprovaram por unanimidade o voto proposto. Do mesmo 

será dado conhecimento ao felicitado., _ _________________ __ _ 

_ llItervellção dos Vereadores: ____________________ __ _ 

_ lJsou da palavra em primeiro lugar o Senhor Vice Presidente da C§.mara que começou por 

melhor enquadrar a circunstância que motivou a apresentação de um Voto de Apreço 

Reconhecimento aos Guardas da GNR de Freixo, Nuno Viana e Simão Gonçalves, que se 

anexa à presente ata como doclunento número dois. ° Voto apresentado foi aprovado por 

unarumidade. Do mesmo será dado conhecimento aos próprios e à respetiva tutela. _ __ _ 

_ Continuou a usar da palavra para referir o falecimento do Ex Presidente da Junta de 

Freguesia da Labntia, Senhor João Pereira Nlmes, um Limiano que muito se interessou e 

dedicou à causa pública. Nesta conformidade propôs wn Voto de Pesar que colheu a 

concordância de todos os vereadores presentes. Do presente voto será dado conhecimento à 

família enlutada e á Junta de Freguesia. ___________________ _ 

_ 0 Senhor Vice-Presidente felicitou o senhor Presidente da Câmara por ter subido à Serra 

das Pedras Finas com os jornalistas e os membros do executivo que o quiseram acompanhar 

para de uma vez por todas desmistificar as continuadas e infundadas acusações de atentados e 

descargas poluentes dos empresários do granito para o Rio Labruja. _______ __ _ 

_ Sublinhou ainda a ausência de dois membros do executivo quc objetivamente prova que 

não têm qualquer preocupação com o meio ambiente, mas tão só tirar partido para tentar tirar 

proveitos políticos, lançando alarmismos para agitar a população quando deveria ser 

exatamente o contrário em questões desta natureza e de situações idênticas. Terminou 

acrescentando que a mentira, segundo diz o povo, tem perna curta, e esta foi mais uma 

devidamente comprovada. ________________________ _ 

_ Seguiu-se a intervenção do senhor Vereador, Eng.o Manuel Barros que começou por 

explicar que a sua ausência na visita à Serra das Pedras Finas se deveu a motivos 
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profissionais, agravado pelo facto de, face à natureza de visita, a mesma não ser suscetivel de 

agendamento prévio. Mais referiu que deu conhecimento ao Senhor Presidente da Câmara de 

que não poderia estar presente., _______________________ _ 

Continuou a sua intervenção referindo-se às seguintes questões: Na Escola EB I de Ponte 

de Lima não estão a funcionar as Atividades Extracurriculares; No dia I I de outubro do 

corrente realizou-se um espetácuJo no Teatro Diogo Bernardes que não terá sido adequado ao 

espaço e terão existido comportamentos pouco apropriados; Solicitou informação escrita, que 

se anexa à presente ata como documento número três, e que se prende com a existência de um 

caminho na Gemieira que se encontra intransitável; Manifestou o seu descontentamento pelo 

facto de não estar a ser respeitado o Estatuto do Direito de Oposição, o que se verificou 

designadamente na circunstância de não terem sido convidados todos os Vereadores aquando 

da assinatura de um protocolo no Grove; por fim apresentou uma Proposta de Recomendação 

que se prende com um Plano de Ação para a Vigilância e Controlo da Vespa Velutina, e que 

se anexa à presente ata como documento número quatro. _____________ _ 

Sucedeu-se a intervenção do Senhor Vereador Dr. Mário Monteiro que se referiu 

sucintanlente aos seguintes assuntos: Problemas com transporte escolar na freguesia de 

Cabração e Moreira do Lima; Processo das 35/40 horas; Processo Judicial a decorrer 

relativamente à Junta de Freguesia de Vitorino das Donas; Vespa Asiática; Defesa da família 

e incentivos à natalidade; Reforço da iluminação nas freguesias; 16 de Outubro, dia Mundial 

da Alimentação; 17 de outubro, dia lntemacional para a EITadicação da Pobreza e Pedido de 

lugar de estacionamento solicitado peja Farmácia Cerqueira. ____________ _ 

_ O Senhor Presidente da Câmara e os senhores Vereadores prestaram os esclarecimentos 

solicitados. ______________________________ _ 

Ainda no período de antes da Ordem do Dia, o Senhor Presidente da Câmara deu 

conhecimento de que se seguiria a apresentação de dois projetos que irão integrar o Plano e 

Orçamento . Trata-se assim do Projeto Integrado para a Requalificação da Administração e do 

Serviço Público Municipal e do Pavilhão de Feiras e Exposições - Expolima. No final da 

explicação dada pejos técnicos competentes, todos os vereadores presentes denuTI os parabéns 

e maniJ'estaram satisfação e agrado pelos projetos apresentados., __________ _ 

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

acerca dos assuntos dela constantes. ---------------------------------------
_(01) APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO ANTERIOR: - A Câmara Municipal em 

cumprimento do disposto no número 2, do artigo 57°, da Lei 11.° 75/2013, de 12 de setembro, e 
~ 

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

~ 
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números 3 e 4 do citado artigo, deliberou aprovar a ata da reunião realizada em 29 de 

setembro de 2014, pelo que vai a mesma ser assinada pelo Exmo. Presidente e pela secretária. 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. _____ __________ __ _ 

_ (02) OBRAS PARTICULARES _______________ _ 

_ 2.1 - PROCESSO DE LOTEAMENTO N° 11/06 - PEDIDO DE ALTERAÇÃO AO 

ALVARÁ DE LOTEAMENTO N° 6/07 - Lote n° 1 - Rua da Posa nO 1 - Feitosa -

Requerente: Nuno Alberto de Sousa Varajão - Aprovação. A Câmara Municipal 

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

Monteiro, aprovar a alteração. O Sr. Vereador Dr. Mário Montciro apresentou declaração de 

voto, que se anexa à presente ata, como documento número cinco e se considera como 

fazendo parte integrante da mesma. _ ____ _ _ ______________ _ 

_ 2.2 - PROCESSO DE LOTEAMENTO N° 1I09 - Linhares - Bertiandos -

Requerente: Manuel Maria Sá Coutinho de Lancastre - Aprovação. A Câmara Municipal 

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

Monteiro, aprovar o loteamento. O Sr. Vereador Dr. Mário Monteiro apresentou declaração 

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

fazendo parte integrante da mcsma. _ ____________________ _ 

_ (03) OBRAS PÚBLICAS ______ __________ _ 

_ 3.1 - EMPREITADA DE "IMPLEMENTAÇÃO DA REDE DE FIBRA ÓTICA 

PARA LIGAÇÃO DAS EMPRESAS INSTALADAS NO PARQUE EMPRESARIAL 

DA QUEIJADA" - Abertura de procedimento por ajuste direto, aprovação do caderno 

de encargos e o convite. A Câmara Municipal deliberou por maioria com cinco votos a 

favor c lUll voto contra do Sr. Vereador Dr. Mário Monteiro, emitir parecer favorável à 

abertura do procedimento por aj liste direto, aprovação do caderno de encargos e convite. O Sr. 

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

como documento nlunero seis e se considera como fazendo parte integrante da mesma. _ _ _ 

_ 3.2 - EMPREITADA DE "PARQUE DE CAMPISMO URBANO COM A 

DESIGNAÇÃO DE ACQUA LÍMIA CAMPING" - Emissão de plU"cccr favorável de 

libertação de cabimento prévio 110 valor de 3.584.000,00 euros. A Câmara Mlmicipal 

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

Monteiro, emitir parecer favorável à libertação do cabimento prévio no valor de 3.584.000,00 

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

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

mesma. ______________ _______ _ ___ ______ _ 
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_(04) .JUNTAS DE FREGUESIA _______________ _ 

_ 4.1 - FREGUESIA DE ARDEGÃO, FREIXO E MATO - Presente um oficio a 

solicitar uma comparticipação financeira destinada à aquisição de uma viatura de transporte 

escolar. A Câmara Mtillicipal deliberou por maioria com cinco votos a favor e um voto 

contra do Sr. Vereador Dr. Mário Monteiro, atribuir urna comparticipação financeira no valor 

de 16.000,00 euros, mediante celebração de protocolo e na condição de proceder à retoma da 

viatura a substituir. O Sr. Vereador Dr. Mário Monteiro apresentou declaração de voto, que se 

anexa á presente ata, como documento número cinco e se considera como fazendo parte 

integrante da mesma. _ _________________________ _ 

4.2 - FREGUESIA DA CORRELHÃ - Presente tilll oficio a solicitar uma 

comparticipação financeira destinada a custear despesas com alargamento e pavimentação do 

Caminho do Outeiro e pavimentação do canal de água no Rego do Souto. A Câmara 

Municipal deliberou por unanimidade atribuir uma compatticipação financeira de 70% até 

ao montante máximo de 8.591, 62 euros, IV A incluído, a tratlsferir mediante a execução da 

obra. _______ ________________________ _ 

_ 4.3 - FREGUESIA DE CALHEIROS - Presente um processo de fixação toponímica, 

aditamento. Apreciação e aprovação. A Câmara Municipal deliberou por maioria com cinco 

votos a favor e tuna abstenção do Sr. Vereador Dr. Mário Monteiro, aprovar o aditamento ao 

processo de fixação toponímica. O Sr. Vereador Dr. Mário Monteiro apresentou declaração de 

voto, que se anexa à presente ata, como documento número oito e se considera como fazendo 

parte integrante da mesma. ________________________ _ 

_ (05) ASSUNTOS DIVERSOS _ ______________ _ 

_ 5.1 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE MATERIAL GRÁFICO 

PROMOCIONAL DESTINADO AO CENTRO DE INTERPRETAÇÃO DA 

mSTÓRIA MILITAR DE PONTE DE LIMA - Emissão de parecer favorável à 

abertura do procedimento, adjudicação e celebração de contrato ao fornecedor "Manuel 

José Pereira de Sousa Fernandes", peJo valor de 1.495,00 euros, acrescido de IV A à taxa 

legal em vigor. A Câmara Municipal deliberou por maioria com cinco votos a tàvor e um 

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

procedimento, adjudicação e celebração de contrato ao fornecedor "Manuel José Pereira de 

Sousa Fernandes", pelo valor de 1.495,00 euros, acrescido de IV A à tux.a legal em vigor. O 

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

como documento número sete e se considera como fazendo pat·te integrante da mesma'_-6,.L1 
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_5.2 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE SERRALHARIAS NAS 

BANCADAS E SUPORTES DA PISCINA MUNICIPAL - Emissão de parecer favorável 

à abertura do procedimento, adjudicação e celebração do contrato ao fornecedor 

"Serralharia Civil de Francisco Gomes, Lda", pelo valor de 1.950,00 euros, acrescido de 

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

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

abertura do procedimento, adjudicação e celebração do contrato ao fornecedor "Serralharia 

Civil de Francisco Gomes, Lda", pelo valor de 1.950,00 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 sete e se considera como fazendo parte integrante da 

mesma. _______________ _____________ ___ _ 

_ 5.3 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE REFEIÇÕES PARA JORNADAS: GESTÃO 

E PRESERVAÇÃO DIGITAL - Emissão de parecer favorável à abertura do 

procedimento, adjudicação c celebração do contrato ao fornecedor "Conceição 

Fernandes & Filhos, Lda", pelo valor de 97,56 euros, acrescido de IVA à tua legal em 

vigor. A Câmara Municipal deliberou por maioria com cinco votos a favor e um voto contra 

do Sr. Vereador Dr. Mário Monteiro, emitir parecer favorável à abertura do procedimento, 

adjudicação e celebração do contrato ao fornecedor "Conceição Fernandes & Filhos, Lda", 

pelo valor de 97,56 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 docwnento 

número sete e se considera como fazendo parte integrante da mesma. _ _ _____ _ _ 

_ 5.4 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE POLIR, BETUMAR E ENVERNIZAR 

TACO, ESCADAS E CORRIMÃO DO PAÇO DO MARQUÊS - Emissão de parecer 

favorável à abertura do procedimento, adjudicação e celebração do contrnto ao 

fornecedor "Abílio dos Santos Meneses", no valor de 3.800,00 euros, acrescido de IVA à 

taxa legal cm vigor. A Câmara Mlmicipal deliberou por mnioria COm cinco votos a favor e 

um voto contra do Sr. Vereador Dr. Mário Monteiro, emitir parecer favorável à abettura do 

procedimento, adjudicação e celebração do contrato a0 fornecedor "Abílio dos Santos 

Meneses", no valor de 3.800,00 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 sete e se considera como fazendo parte integrante da mesma. __ _ 

_ 5.5 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE DIREITOS DE AUTOR REFERENTE A 

VÁRIOS ESPET ÁCULOS - Emissão de pnrccer favorável à abcrtUl"a do procedimento, 

ad.judicação e celebração do contrato ao fornecedor "Sociedade Portuguesa de Autores", 
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no valor de 830,00 euros, isento de IV A. A Câmara Municipal deliberou por maioria com 

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

favorável à abertura do procedimento, adjudicação e celebração do contrato ao fomecedor 

"Sociedade Pottuguesa de Autores", no valor de 830,00 euros, isento de IVA. O Sr. Vereador 

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

documento número sete e se considera como fazendo palte integrante da mesma. _ ___ _ 

___ 5.6 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL REFERENTE 

A REFOIOS DO LIMA - Emissão de parecer favorável à abertura do procedimento, 

adjudicação e celebração do contrato ao fornecedor "Publidiário, Lda.", pelo valor de 

180,00 euros, acrescido de IVA à taxa legal em vigor. A Câmara Municipal deliberou por 

maioria com cinco votos a favor e um voto contra do Sr. Vereador Dr. Mário Monteiro, 

emitir parecer favorável à abertura do procedimento, adjudicação e celebração do contrato ao 

fornecedor "Publidiário, Lda.", pelo valor de 180,00 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 sete e se considera como fazendo parte integrante da 

mesma. ______________________________________________________________ ___ 

___ 5.7 - AQUISIÇÃO DE COBEÍnURA EM VIDRO PARA EDIFíCIO DO PAÇO DO 

MARQUÊS - Emissão de parecer favorável de não adjudicação do ajuste direto nO 

59/2014 e abertura de novo p"ocedimcnto por ajuste dircto, pelo valor base de 12.500,00 

euros, acrescido de IVA à taxa legal em vigor. A Câmara Municipal deliberou por 

maioria com quatro votos a favor e dois votos contra dos Srs. Vereadores Dr. Mário 

Monteiro e Eng. Manuel Barros, enútir parecer favorável de não adjudicação do ajuste direto 

nO 59/2014 e abertura de novo procedimento por ajuste direto, pelo valor base de 12.500,00 

euros, acrescido de IV A à taxa legal em vigor. Os Srs. Vereadores Dr. Mário Monteiro e 

Eng." Manuel Barros apresentaram declarações de voto, que se anexam à presente ata, como 

documentos números sete e nove, respetivamente, e se consideram como fazendo parte 

integrante da mesma. ____________________________________________________ _ 

___ 5.8 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE 3 VIDEOS 

TURISTlCOS PROMOCIONAIS DE PONTE DE LIMA - Emissão de parecer 

favorável de não adjudicação do ajuste direto nO 51/201 e abertura de procedimento por 

ajuste direto regime geral, pelo vlllor bllse de 9.300,00 euros, acrescido de IV A à taxa 

leglll em vigor. A Câmara Municipal deliberou por maioria com cinco votos a favor e um 

voto contra do Sr. Vereador Dr. Mário Monteiro, emitir parecer favorável de não adjudicação 

do ajuste direto nO 5112014 e abertura de procedimento por ajuste direto regime geral, pelo 
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valor base de 9,300,00 euros, acresc.ido 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 sete e se considera como fazendo parte integrante da mesm6, _________ _ 

_ 5.9 - TRIBUNAL ADMINISTRATIVO E FISCAL DE BRAGA - U.O 1 - PROC. 

N: 1842/14.5BEBRG - RESOLUÇÃO FUNDAMENTADA ART." l28°, N.o 1, CPTA -

Ratificação do despacho proferido pelo Sr. Presidente da Câmara a 07 de outubro. A 

Câmara Municipal deliberou por maioria com quatro votos a favor, um voto contra do Sr. 

Vereador Dr. Mário Monteiro e uma abstenção do Sr. Vereador do Sr. Eng,O Manuel Barros, 

ratificar o despacho proferido pelo Sr. Presidente da Cân1ara a 07 de outubro, nos tennos e 

para os efeitos do disposto no n03 do artigo 35° da Lei 75/13 de 12 de setembro, onde profere 

despacho de resolução fundanlentada a reconhecer que o deferimento da execução do 

"despacho/acto administrativo de encerramento do Jardim de Infância de Calvelo" seria 

gravemente prejudicial para o interesse público, O Sr. Vereador Dr. Mário Monteiro 

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

se considera como fazendo parte integrante da mesma, ______________ _ 

_ 5.10 - REGULAMENTO "O NATAL E AS ESCOLAS" - Aprovação. A Câmara 

Municipal deliberou por unanimidade aprovar o regulamento. __________ _ 

_ 5.11 - HABITAÇÃO SOCIAL - Presente uma proposta do Serviço de Ação Social a 

propor a pemluta de Ull1 T3 para um T2 no Bairro de S, Julião de Freixo, com a renda apoiada 

no valor de 17,70 euros, A Câmara Municipal deliberou por maioria com cinco votos a 

favor e uma abstenção do Sr, Vereador Dr, Mário Monteiro, autorizar a permuta de um T3 

para um T2 no Bairro de S, Julião de Freixo, com a renda apoiada no valor de 17,70 euros, O 

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

como documento número oito e se considera como fazendo parte integrante da mesma, __ _ 

_ 5.12 - PONTE AMIGA - Presente o processo relativo às obras a realizar na residência 

da Sr." Teresa de Jesus Fonseca Fernandes, residente na Rua Manuel Lima Bezerra, n° 10, em 

Arcozelo, tendo como intermediária a "ACRA - Associação Cultural e Recreativa de 

Arcozelo", A Câmara Municipal deliberou por maioria com cinco votos a tàvor e uma 

abstenção do Sr. Vereador Dr. Mário Monteiro, atribuir tuna comparticipação no valor de 

3.596,58 euros, a transferir para a "ACRA - Associação Cultural e Recreativa de Arcozelo", 

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

_ 5.13 - PONTE AMIGA - Presente o processo relativo às obras a realizar na residência da 
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Sr." Maria de Fátima Correia Dantas, residente na Rua de Treveiro, n° 74, freguesia da Seara, 

tendo como entidade intermediária a "Associação Desportiva e Cultural da Seara". A Câmara 

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

Dr. Mário Monteiro, atribuir uma comparticipação no valor de 4.977,97 euros, a transferir 

para a "Associação Desportiva e Cultural da Seara", 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 docmnento níunero oito e se considera 

como fazendo parte integrante da mesma. _________________ __ _ 

_ 5.14 - PONTE AMIGA - Presente o processo relativo às obras a realizar na residência da 

Sr" Maria de Lurdes de Sousa Araújo Dantas, residente no Lugar de Lombo, Freguesia de 

Fontão, tendo como entidade intermediária o "Centro Paroquial e Social de Fontão". A 

Câmara Mwlicipal deliberou por maioria com cinco votos a favor e tuna abstenção do Sr. 

Vereador Dr. Mário Monteiro, atribuir uma comparticipação no valor de 3.245,97 euros, a 

transferir para a "Centro Paroquial e Social de Fontão", entidade intermediária para a 

execução da obra, após a conclusão das obras. O Sr. Vereador Dr. Mário Monteiro apresentou 

declaração de voto, que se ancxa à presente ata, como documento número oito e se considera 

como fazendo palte integrante da mesma. ___________________ _ 

_ 5.15 - PONTE AMIGA - Presente o processo relativo às obras a realizar na residência da 

Sr" Glória dos Anjos Miranda Alves, residente na Rua de Ramos, 221, lieguesia da Seara, 

tendo como entidade intermediária a "Associação Desportiva e Cultural da Seara". A Câmara 

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

Dr. Mário Monteiro, atribuir uma comparticipação no valor de 4.145,10 euros, a transferir 

para a "Associação Despoltiva e Cultural da Seara", 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 oito e se considera 

como fazendo palte integrante da mesma. ___________________ _ 

_ 5.16 - PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO REcíPROCA CELEBRADO ENTRE 

A CÂMARA MUNICIPAL DE BEJA, A CÂMARA MUNICIPAL OE PONTE DE 

LIMA E A CÂMARA MUNICIPAL DA GOLEGÂ - Aprovação. A Câmara Municipal 

deliberou por unanimidade, aprovar o protocolo. ________________ _ 

_ 5.17 - UNIDADE DE RECURSOS NATURAIS E RURAIS - Presente uma 

informação do Chefe da Unidade a solicitar autorização para a aplicação de procedimento de 

pagamento de 50 % do valor da reserva - Visitas guiadas e atividades. A Câmara Municipal 

deliberou por maioria com cinco votos a favor e um voto contra do Sr. Vereador Dr. Mário 
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Monteiro, autorizar a aplicação de procedimento de pagamento de 50 % do valor da reserva -

Visitas guiadas e atividades. _______________________ _ 

_ 5.18 - CENFIPE - CENTRO DE FORMAÇÃO E INOVAÇÃO DOS 

PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - Presente um email a solicitar a cedência do 

Auditório Rio Lima para o dia 14 de outubro, no período compreendido entre as 18:00 e as 

20:00 horas. A Câmara Municipal deliberou por maioria com cinco votos a favor e uma 

abstenção do Sr. Vereador Dr. Mário Monteiro, autorizar a cedência do Auditório Rio Lima 

para o dia 14 de outubro, no período compreendido entre as 18:00 e as 20:00 horas. O Sr. 

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

como documento número oito e se considera como fazendo parte integrante da mesma. _ _ _ 

_ 5.19 - ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE PONTE DE LIMA - Presente um email a 

solicitar a cedência gratuita do espaço "Clara Penha - Casa dos Sabores", entre os dias 03 de 

novembro e IOde dezembro, em horário laboral das 09:00 às 17:30 horas. A Câmara 

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

Dr. Mário Monteiro, autorizar a cedência gratuita do espaço "Clara Penha - Casa dos 

Sabores", entre os dias 03 de novembro e 10 de dezembro, em horário laboral das 09:00 às 

17:30 horas, na condição de que 75% dos fonnandos sejam oritrndos de Ponte de Lima. O Sr. 

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

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

_ 5.20 - COORDENADORA DO CLAlUAb DE PONTE DE LIMA - Presente wn email 

a solicitar a cedência de uma sala do Espaço Internet para a realização de lUl1a exposição" A 

Sala de Aula no Estado Novo", entre os dias 24 de novembro e 11 de dezembro. A Câmara 

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

Dr. Mário Monteiro, autorizar a cedência de uma sala do Espaço Internet para a realização de 

uma exposição "A Sala de Aula no Estado Novo", entre os dias 24 de novembro e J I de 

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

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

mesma. ___________ ____________________ _ 

_ (06) ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS _____________ _ 

_ 6.1 - CLUBE NAÚTICO DE PONTE DE LIMA - Presente um oficio a solicitar a 

atribuição de um subsídio destinado a custear despesas com a deslocação de um atleta aos 

Estados Unidos da América, aquando da palticipação no Campeonato do Mundo de 

Maratona. A Câmara Municipal deliberou por maioria com cinco votos a favor e uma 

abstenção do Sr. Vereador Dr. Mário Monteiro, atribuir um subsídio no valor de 750,00 euros, 
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destinado a custear despesas com a deslocação de um atleta aos Estados Unidos da América, 

aquando da participação no Campeonato do Mundo de Maratona. O Sr. Vereador Dr. Mário 

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

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

_ 6.2 - CENTRO DE CUI/fURA E DESPORTO DOS TRABALHADORES DO 

MUNICIPIO DE PONTE DE LIMA - Presente um ofício a solicitar a atribuição do 

subsidio anual. A Câmara Municipal deliberou por maioria com cinco votos a favor e um 

voto contra do Sr. Vereador Dr. Mário Monteiro, atribuir um subsidio no valor de 45.000,00 

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

presente ata, como documento número cinco e se considera como fazendo palte integrante da 

mesma. ________________________________ _ 

_ 6.3 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS DA EB! DE PONTE DE LIMA - Presente uma 

informação do Chefe da Unidade de Recursos Naturais e Rurais, respeitante à atribuição de 

subsídio destinado a custear despesas com as refeições servidas aquando do "V Abraço ao Rio 

Lima". A Câmara Municipal deliberou por maioria com cinco votos a favor e uma 

abstenção do Sr. Vereador Dr. Mário Monteiro, atribuir um subsídio 110 valor de 265,47 euros, 

destinado a custear despesas com as refeições servidas aquando do "V Abraço ao Rio Lima". 

O Sr. Vereador Dr. Mário Monteiro aprescntou declaração de voto, que se anexa à presente 

ata, como docWl1ento número dez e se considera como fazendo patie integrante da mesma. _ 

_ 6.4 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS DO CENTRO EDUCATIVO DAS LAGOAS -

Presente uma informação do Chefe da Unidade de Recursos Naturais e Rurais, respeitante à 

atribuição de subsidio destinado a custear despesas com as refeições servidas aquando do "V 

Abraço ao Rio Lima". A Câmat'a Municipal deliberou por mniorin com cinco votos a favor e 

uma abstenção do Sr. Vereador Dr. Mário Monteiro, atribuir um subsidio no valor de 504,60 

euros, destinado a custear despesas com as refeições servidas aquando do "V Abraço ao Rio 

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

presente ata, como documento número dez e se considera como fazendo palie integrante da 

Illesma. _________________________________ _ 

_ (07) APROVAÇÃO DA ATA EM MlNUTA:- Nos termos dos números 3 e 4, do altigo 

57°, da Lei nO 75/2013 , de 12 de Setembro, na redação que lhe foi dada pela Lei n° 5-N2002, 

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

imediatos. Esta deliberação foi tomada por unanimidade. _____________ _ 

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

Câmat'a declarou encerrada a reunião pelas dezoito horas e trinta minutos. _______ _ 
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Para constar se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, vai ser assinada. ___ _ 

A Secretária, 

r:(, '~QLU u a Lt lo 0v1 

-
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MUNicíPIO PoNTE El UMA VOTO DE LOUVOR 

Miguel Ângelo Ferreira de Araújo, SubComissário a exercer funções no Posto da 

Polícia de Segurança Pública do Concelho de Ponte de Lima tem demonstrado nas mais 

diversas áreas em que tem tido intervenção, extraordinária competência, zelo, profissionalismo e 

dedicação inexcedlveis, qualidades que o tornam num profissional de referência. 

Com o seu desempenho tem concorrido para garantir a ordem e a tranquilidade públicas, 

bem como a segurança e a proteção das pessoas e dos bens. 

Tem colaborado na criação de condições gerais que permitem o exerclcio dos direitos e 

liberdades e o respeito pelas garantias dos cidadãos, e o pleno funcionamento das instituições 

democráticas, no respeito pela legalidade e pelos principios do Estado de Direito; 

Assim, 

Considerando que o reconhecimento do mérito do trabalho deve ser exaltado, 

Cumpre-me, por isso, na qualidade de Presidente da Câmara Municipal de propor ao 

Executivo Municipal a atribuição, de um merecido e público louvor ao SubComissário Miguel 

Ângelo Ferreira de Araújo, manifestando-se assim a gratidão e apreço pela sua grande 

dedicação, rigor, eficiência e generosidade com que desempenha as suas funções; outrossim 

pelo elevado sentido de serviço público e pelas capacidades intelectuais que demonstra, 

granjeando a nossa admiração, estima e consideração pelo seu trabalho. 

Ponte de Lima, 08 de outubro de 2014. 

-Victor Mendes 

Tel 258 900 400 F'ZIx 258 900 410 Pr'8C~ &I Hepúblict=l . 4990<)62 PontP. ele Urna gerel@ICmpont:edcllmo.pL·www.cm-pontedetlma.pt 
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MUNicíPIO 
~~ PONTEElt!A 

VOTO DE APREÇO E RECONHECIMENTO 

Na passada sexta-feira, dia 3 de Outubro pelas 20 horas tive a necessidade 

um Munfcipe que se havia trancado dentro de casa havia oito dias se mer e que se 

recusava a comunicar com quem de fora da porta tentava falar-I ra lhe acudir. 

O irmão, o Presidente da Junta de Freguesia e Ardegão, Freixo e Mato e eu 

tentamos e não obtivemos melhor resultado, pelo que decidimos nos dirigir à GNR de Freixo 

a solicitar ajuda para chegar à fala com o Munícipe. 

A colaboração da GNR foi imediata e destacou para o local dois guardas de nome: 

Nuno Viana e Simão Gonçalves que me surpreenderam positivamente pelo profissionalismo 

com que trataram aquela questão melindrosa demonstrando um excelente saber e um 

assertivo diálogo com o doente que nos permitiu a todos entrar na habitação pela porta 

aberta pelo proprietário, onde nos deparamos com a necessidade de urgentemente 

encaminhar o doente para a urgência do hospital e que, graças ao saber desta patrulha, o 

homem acabou por aceder ao fim do tempo necessário ao seu convencimento e porque 

naquela hora dificil soube agradecer e muito aos guardas que lhe acudiram. 

O Munlclpe está bem. Já teve alta e está em casa sossegado. 

Porém, estes acontecimentos são dignos de registo e eu não ficaria bem se 

publicamente não agradecesse aos Guardas, a quem pessoalmente já tive a ocasião de o 

fazer, a quem comanda o Posto pela rápida e lucida decisão no apoio à solicitação urgente e 

nesse contexto, solicito à Câmara que me acompanhe na aprovação de um Voto de Apreço e 

Reconhecimento aos Guardas Nuno Viana e Simão Gonçalves pelo sábio desempenho com 

um fecho feliz de uma acção tão melindrosa e, que esta expressão de Apreço e Gratidão seja 

enviada aos próprios, ao Comandante do Posto da Guarda de Freixo, ao Comandante do 

Posto de Ponte de Lima, ao Comandante Territorial de Arcos de Valdevez e ao Comandante 

Territorial de Viana do Castelo, para conhecimento e devidos efeitos. 

Ponte de Lima, 08 de outubro de 2014 

O Vice-Presidente da Câmara 

c 
Gaspar Martins 

Tel258 900 400· Ft=lx 258 900 410· F'I"'O'V~ de Republ~ · .:I990.Q62 Ponte de Uma · gcralecm-pontede1irr.lO.pt·www.cm·pontedell~.pt 
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Assunto: Pedido de informação 

PONTE DE LIMA 
Um partldo'ao seu lado 

Exmo. Senhor 

Presidente da Câmara Municipal 

_1_1 J 

Tendo sido contatado por vários munícipes que manifestaram a sua profullda 

preocupação com o estado iltual do caminho dil Travessa de Vilar. na freguesia da 

Gemieira. que se encontra intransitável devido ii obra de alargamento '1lio estar .:ondtJfda 

Tendo em consideração a époGa de inverno que se alJizlnha e a importância de5t~ 

acesso para os moradores às suas habitações eà freguesia de Gondufe. e tendo em 

consideração que não me foi prestado qualquer esclarecimento na reunião ord inária da 

Câmara Municipal, realizada no dia 14 de outubro de 2014. conforme o solicitado, 

agradeço informação sobre o assunto e o empenhamento de V. Exa., em parceria com a 

Junta de Freguesia de Gemieira, no sentido de se proceder à conclusão da referida obra . o 

mais brevemente possível. 

Ponte de Lima, 14 de outubro de 2014 

o Vereador do PPS/PSD, 

{Manuel Pereira da ROlha B2rrosj 

m...W!.rl.barrosvereadoreml')@gmail.com 



PONTE DE LIMA 
Um partido ao seu lado 

PROPOSTA DE RECOMENDAÇÃO 

o Plano de Ação para a Vigilância e Controlo da Vespa velutina em Portugal, recentemente revisto, 

contempla o envolvimento das várias entidades públicas, das quaiS se destacam a Direção Geral de 

Alimentação e Veterinária, o Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, as Câmaras 

Municipais, as Juntas de Freguesia e as Associações de Apicultores. 

o referido Plano prevê que a Câmara Municipal é a entidade coordenadora do processo de controlo 

e destruição de ninhos da área onde se registe a sua ocorrência. 

Além das consequências negativas para a produção apícola, a Vespa velutina tem também 

repercussões na biodiversidade e na própria segurança dos cidadãos. 

Segundo dados apresentados pela Direção Geral de Alimentação e Veterinária foram até final de 

2013 identificados ninhos deste inseto em doze concelhos da região norte do país. O concelho de 

Ponte de Lima encontra-se no segundo lugar com 16 ninhos confirmados, logo a seguir ao concelho 

de Viana do Castelo, que lidera o número de ocorrências. Não sendo ainda uma situação de muita 

gravidade, exige-se, no entanto, que sejam tomadas medidas urgentes no sentido de diminuir o 

impacto causado nas zonas onde já se encontra instalada e evitar que se dissemine futuramente. 

Neste sentido e no âmbito do Plano de Ação existente recomendo à Câmara Municipal a elaboração 

de um manual de procedimentos de atuação que contribua para a rápida e eficiente intervenção no 

combate a esta praga. Mais recomendo que promova em parceria com os Bombeiros Voluntários, 

as Juntas de Freguesia e as Associações de Apicultores uma ampla divulgação desses procedimentos 

e a realização de sessões de esclarecimento em várias freguesias do concelho. 

Ponte de Lima, 14 de outubro de 2014 

ove~PD/PSD 

(~'\ros) 

manuelbarrosvereadorcmpl@gmail.com 



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 eQtv'fj'M , no âmbito do ponto 

J. ~ . "L~ . :>.,:) . 4, b '. 5 9' C j i 
I , ) ) ) 

com os fundamentos e considerandos seguintes: 

1 - Considerando ç; q, 0;;;""c,;S J. ~q ~ ps" l'I"~\\'M"çP 
2 - Considerando II"" ~I>." "!.A""l,. c1\4!,m.$.o IN;,s &"t;,* 9& C"""'-'l.Ç. 

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 

cfvica, abertura à 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 889 anos de existência, nos 

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

principio da representatividade e do espirito democrático das nossas raízes. 

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

princípio da representatividade, pelas pessoas e pelo nosso território, voto Ce '-''í/l., 

Ponte de Lima, 14 de Outubro de 2014, 

O Vereador do Movimento 51, 

l- tff1J>J~-}k 
(Mário Monteiro) 

1 



MOVIMENTO 51 

DECLARAÇÃO DE VOTO 

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

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

'3. A ' 
com os fundamentos e considerandos seguintes: 

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

decisâo 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 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 pol itica 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 889 anos de existência, nos 

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

princípio da representatividade e do esplrito 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 posslvel. 

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, 14 de Outubro de 2014, 

O Vereador do Movimento 51, 

;;M~ dtle /h~ )~I~ 
7 / / 

(Mãrlo Monteiro) 

2 
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MOVIMENTO 51 

DECLARAÇÃO DE VOTO 

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

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

~. l ; S,e<i S. 3 i S . LA,} S . Sj Ç-6"; tt21-j5 .8 / 
com os fundamentos e considerandos seguintes: 

1 - Considerando que nâo 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 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 889 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 raízes. 

7 - Por principio, 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 possível. 

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, 14 de Outubro de 2014, 

O Vereador do Movimento 51 , 

;lMP d/~lo ,2,:;/~ ,L4/Ci) 
I 7 I / U-. 

(Mário Monteiro) 

2 



MOVIMENTO 51 

----~~~~-----------~IEC~AIRA(~Ã')-D~VO+O,--------____ _ 

)' , ) ; } 

com os fundamentos e considerandos seguintes: 

1 - Considerando o.. r ..... j ,í!.. ,,'... SL lr~\""c..;,,;? q,' J ,' s 

2 - Considerando k,,,, I'f'<>b 9,%0.-1 ,Q.Jt ... ./t. ryJós J. c,-,$<- a, .. rQ", \'1. 

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 889 anos de existência, nos 

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

principio da representatividade e do espírito democrátíco das nossas raízes, 

Face ao expendído, em coerêncía democrática e com mundividência diferente de considerar o 

princípio da representatividade, pelas pessoas e pelo nosso território, voto AAf;~, 

Ponte de Lima, 14 de Outubro de 2014, 

O Vereador do Movimento 51, 

tí-fl #.'I71K&a?~ 
(Mário Monteiro) 

1 



PONTE DE UMA 
Um partido ao seu lado 

DECLARAÇÃO DE VOTO 

Na qualidade de vereador do l'PDIPSD de Ponte de Lima voto contra a abcrtma de 

procedimento por ajuste direto de aquisição e colocação de cobertura em vidro para <) c<.hlkio 

do Paço do Marquês, pelo mlor base de 12,500,00 euros, acrescidos de I VA it taxa legal em 

vigor. ao fornecedor "Serralharia Civil de Francisco Gomes, Lda.", do concelho de Braga, por 

consid.!rar que deviam ser convidados pelo menos três empresas a apresen tar propostas, 

defendendo desta forma melhor os interesses do Município e dando a oporlwlidade a outros 

fornecedores, nomeadamente provenientes do concelllO de Ponte de Lima. de concorrer à 

realização da re ferida obra. 

Ponte de Lima, 14 de outubro de 20 14 

o Vereador do 1'1'D/PSO, 

(Manuel Pereira da Rocha Barros) 

~~~-~.~~~_~~_~~~·p~~~~~"~~~·~L~_~~~~~~~~~~~~~~~±$~~:~L ,~ 

,. ';muelb,,-rrosvereadorcmpl@gmail.com 



MOVIMENTO 51 

~~~..L-_------DEetARAçÃ0-DE-V0T-0'-------

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

exercício das suas funções, declarar o seu voto d e,i2[~, no ãmbito do ponto 

G J • (;3 ' [. 4 
, I 

com os fundamentos e considerandos seguintes: 

1 - Considerando ú' 4<.4'1..1.:<, di ct"lrJW.\ < f? P v', (, <, 

2 - Considerando ~,,4II!,,,,,,,,<l-,.,ll3.LtJ~~...A..a../L..1!""'=Q.L~'-l.~II", o.w;",.,(;Io:!óoI:!:>!IL·~ . ..!lIeIL-.l<ú!..!'f.!>J(j,!!t.I!lm""-""·6~!"l4., ,:,,5 ....:J.:l:J.l.Ci.j,;loae.XL-__ , 

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 à sociedade civil, servíço 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 889 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 raízes, 

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

principio da representatividade, pelas pessoas e pelo nosso território, voto A6r;.rtít]p' 

Ponte de Lima, 14 de Outubro de 2014, 

O Vereador do Movimento 51, 

/;Ú? ~71:#4? ;M~ 
(Mário Monteiro) 
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