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Reunii!o de 2\ de dezembro de 20 \5 

REUNIÃO DA CÂMARA MUNICIPAL 
DE 

PONTE DE LIMA 

Data da reunião: 21 de dezembro de 2015 
Local da Reunião: Ediflcio dos Paços do Concelllo 

PRESENÇAS: 

Presidente: 
En!!:. Victor Manuel Alves Mendes 

Vereadores: 
Sr. Gaspar Correia Martins 
Eng" Manuel Pereira da Rocha Barros 
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En!!:" Vasco Nuno Mal!:alhães Velho de Almeida Ferraz 
Dr. Mário OHmpio Máximo Monteiro 
Dr. Paulo Jorl!:e da Cunha Barreiro de Sousa 

FALTAS: A Sr.' Vereadora Dr.' Ana Maria Martins Machado, não esteve 
presente na reunião de Câmara, por se encontrar no seu gozo legal de férias, 
pelo que a sua falta foi considerada justificada. 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 
substituldo pelo Sr. Dr. Mário Olímpio Máximo Monteiro. 

Inicio da ReuniDo: Quinze IIoras 

Encerramento: Dezasseis floras e trinta e dllco minutos 

Secretário: Chefe de Divisão Municipal: Dr. " Maria Sofia Fernandes Velho de 
Castro Araújo 

Prestou Colaboração Técllica: M" Guilllermina Fral/co 

Resumo Diário de Tesouraria: 
Saldo ..................... 14.652.083,27 Euros 

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

__ O Sr. Presidente no uso da palavra propôs um voto de louvor ao atleta Fernando 

Pimenta, distinguido com o prémio de atleta do ano para o Comité Olímpico de Portugal, na 

cerimónia do 106.0 aniversário do organismo, que se realizou em Lisboa. A Câmara 

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

conhecimento ao atleta, ao clube náutico e ao Comité Olímpico. __________ _ 

__ O Sr. Presidente propôs um voto de louvor à jornalista limiana Raquel de Melo que no 

trabalho "Som da rua", venceu, na categoria de rádio, o Prémio "de Jornalismo Direitos 

Humanos e Integração da Comissão Nacional da UNESCO. A Câmara Municipal deliberou 

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

O Sr. Presidente propôs um voto de pesar pelo falecimento do Eng. o Fernando 

Magalhães. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar o voto de pesar 

proposto, devendo ser dado conhecimento à família. ______________ _ 

__ Por fim, o Sr. Presidente deu conhecimento à Câmara Municipal do ofício remetido pela 

Inspeção Geral de Finanças, em que comlmicam o arquivamento da exposição/denúncia sobre 

escultura na Ponte Romana e Medieval. ___________________ _ 

Intervenção dos Vereadores: _____________________ _ 

_ Usou da palavra, o Sr. Vereador Eng.o Manuel Barros, tendo sugerido à Câmara 

Municipal o alargamento do horário de funcionamento da Biblioteca Municipal na época de 

exames dos estudantes. Sugeriu ainda a sinalização da passadeira na Estrada Nacional perto 

do parque infantil da Vila, reforçando a iluminação naquela zona ou instalando led 's. Alertou 

ainda para o facto de a zona do parque de estacionamento da secundária estar ainda sem 

qualquer tipo de iluminação. ______________________ _ 

O Sr. Presidente e os Srs. Vereadores prestaram os esclarecimentos tidos por 

convenientes. _____________________________ _ 

_ 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 níunero 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 minuta, para efeitos do disposto nos 

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

17 de dezembro de 2015, pelo que vai a mesma ser assinada pelo Exmo. Presidente e pela 

Secretária. Esta deliberação foi tomada por maioria com quatro votos a favor e um voto contra 

do Sr. Vereador Eng." Manuel Barros. ____________________ _ 
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_(02) OBRAS PARTICULARES _______________ _ 

_ 2.1 - PROCESSO DE LOTEAMENTO N° 12/05 - Belmonte - Freguesia da Fornelos 

- Requerente: Artur Gonçalves Pereira - Receção definitiva e libertação do 

remanescente da caução. A Câmara Municipal deliberou por maioria com quatro votos a 

favor e uma abstenção do Sr. Vereador Eng.o Manuel Barros, de acordo com as conclusões do 

auto de vistoria, autorizar a receção definitiva e a libertação do remanescente da caução. __ 

_ 2.2 - PROCESSO DE LOTEAMENTO N° 5/87 - PEDIDO DE ALTERAÇÃO AO 

ALvARÁ DE LOTEAMENTO N° 6/87 - LOTE N° 2 - Freiria - Arcozelo - Requerente: 

Luiz Gonzaga de Araújo da Silva Ligeiro - Aprovação. A Câmara Municipal deliberou 

por maioria com quatro votos a favor e uma abstenção do Sr. Vereador Eng.o Manuel Barros, 

aprovar a alteração. ________________ _ _ _______ _ 

_ 2.3 - PROCESSO DE LOTEAMENTO N° 111/83 - PEDIDO DE ALTERAÇÃO AO 

ALvARÁ DE LOTEAMENTO N° 111/83 - LOTE N° 23 - Rua do Corso - Ribeira 

Requerente: José Pereira Alves - Aprovação. A Câmara Municipal deliberou por maioria 

com quatro votos a favor e uma abstenção do Sr. Vereador Eng.o Manuel Barros, aprovar a 

alteração. ___________________________ _ 

_ (03) JUNTAS DE FREGUESIA _ ________ ______ _ 

_ 3.1 - FREGUESIA DE ANAIS - Presente um ofício a solicitar uma comparticipação 

fmanceira destinada à obra de "Construção de muros de suporte nas ruas da costeira, Souto e 

Lages". A Câmara Municipal deliberou por unanimidade atribuir lrma comparticipação de 

70% até ao montante máximo de 2.359, 56 euros (dois mil trezentos e cinquenta e nove euros 

e cinquenta e seis cêntimos), destinada à obra de "Construção de muros de suporte nas ruas da 

costeira, Souto e Lages", a transferir após a conclusão das obras. ______ _ __ _ 

_ 3.2 - FREGUESIA DE POIARES - Presente um ofício a solicitar uma comparticipação 

fmanceira destinada à obra de "Beneficiação da Envolvente ao Cemitério". A Câmara 

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

ao montante máximo de 7.412,39 euros (sete mil quatrocentos e doze euros e trinta e nove 

cêntimos), destinada à obra de "Beneficiação da Envolvente ao Cemitério", a transferir após a 

conclusão das obras. _ _________ _ ______________ _ 

_ 3.3 - FREGUESIA DE SANTA CRUZ DO LIMA - Presente um oficio a solicitar uma 

comparticipação financeira destinada à obra de "Construção de muros dc suporte nas ruas da 

Lage e Prades". A Câmara Municipal deliberou por unanimidade atribuir uma 

comparticipação de 70% até ao montante máximo de 46.745,07 euros (quarenta e seis mil 

setecentos e quarenta e cinco euros e sete cêntimos), destinada à obra de "Construção de 
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muros de suporte nas ruas da Lage e Prades", condicionada à entrega da declaração do 

compromisso relativo aos 30%, a transferir após a conclusão das obras. O Sr. Vereador Dr. 

Mário Monteiro só chegou neste ponto, tendo participado na sua discussão e 

votação., _ _ _ _________________________ _ 

_ (04) ASSUNTOS DIVERSOS ______________ __ _ 

4.1 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃOP DAS 

APLICAÇÕES INFORMÁTICAS SIGMA PARA 3 ANOS (2016 A 2018) - Emissão de 

parecer favorável à adjudicação e à celebração do contrato com o fornecedor 

"Mcdidata.Net - Sistemas de Informação para Autarquias, S.A.", pelo valor de 

54.330,75, acrescido de IV A 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 adjudicação e à celebração do contrato com o fornecedor 

"Medidata.Net - Sistemas de Informação para Autarquias, S.A.", pelo valor de 54.330,75, 

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 um e, se considera 

como fazendo parte integrante da mesma. __________________ _ 

4.2 - CONCURSO PÚBLICO - AQUISIÇÃO DE AUTOCARRO - Emissão de 

parecer favorável à adjudicação à empresa "Auto Sueco, Lda.", pelo valor de 186.545,42 

euros, acrescido de IV A 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 adjudicação à empresa "Auto Sueco, Lda.", pelo valor de 

186.545,42 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. ________ _ 

_ 4.3 - HABITAÇÃO SOCIAL - Presente uma informação do Serviço Social a propor a 

alteração do titular do fogo localizado no Lote 2 Fração B da Urbanização do Castelhão, 

freguesia de Freixo, para a Sr." Ana Maria Figueiras Cunha Fernandes. A Câmara Municipal 

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

Monteiro, autorizar a alteração do titular do fogo localizado no Lote 2 Fração B da 

Urbanização do Castelhão, freguesia de Freixo, para a Sr." Ana Maria Figueiras Cunha 

Fernandes. 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., ___ _ _______________________ ___ _ 
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_ 4.4 - HABITAÇÃO SOCIAL - Presente uma informação do Serviço Social a propor a 

permuta da residência do 3° esq., Bloco 2 do Bairro da Poça Grande, Faldejães - Arcozelo, 

para a Casa Amiga CMPL-2 em Navió e Vitorino dos Piães, da Sr.' Emília Morais de Sousa. 

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

Vereador Dr. Mário Monteiro, autorizar a permuta da residência do 3° esq., Bloco 2 do Bairro 

da Poça Grande, Faldejães - Arcozelo, para a Casa Amiga CMPL 2 em Navió e Vitorino dos 

Piães, da Sr.' Emília Morais de Sousa com uma renda apoiada no valor de 59, 30 euros 

(cinquenta e nove euros a trinta cêntimos). 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. ___________________ _ 

_ 4.5 - PROPOSTA DO SR. VEREADOR ENG. MANUEL BARROS - "Atribuição 

de subsídios semestrais aos centros sociaisIIPSS'S" - Aprovação. A Câmara Municipal 

deliberou por maioria com quatro votos contra do Sr. Presidente e dos Vereadores eleitos 

pelo CDS-PP, um voto a favor do Sr. Vereador Eng.o Manuel Barros e uma abstenção do Sr. 

Vereador Dr. Mário Monteiro, reprovar a proposta. O Sr. Presidente e os Vereadores eleitos 

pelo CDS-PP apresentaram declaração de voto, que se anexa à presente ata, como docwnento 

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

_ 4.6 - ALAM - Associação Limiana de Artes Marciais - Presente um email a solicitar a 

cedência do Pavilhão Municipal para o dia 07 de maio de 2016. A Câmara Municipal 

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

Monteiro, autorizar a cedência do Pavilhão Mwücipal para o dia 07 de maio de 2016. O Sr. 

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

como docwnento número três e, se considera como fazendo parte integrante da mesma. __ 

_ 4.7 - CENFIM - CENTRO DE FORMAÇÃO E EXPOSIÇÓES - NÚCLEO DE 

ARCOS DE VALDEVEZ - Presente um email a solicitar a cedência do Auditório Municipal 

para os dias 25 e 26 de janeiro de 2016 entre as 09:00 e as 17:00 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 Municipal para os dias 25 e 26 de janeiro de 2016 

entre as 09:00 e as 17:00 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. ________________________ _ 

4.8 - ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA "OS LIMIANOS" - Presente um email a solicitar 

a cedência da Expolima no dia 23 de janeiro de 2016. A Câmara Municipal deliberou por 

maioria com cinco votos a favor e wna abstenção do Sr. Vereador Dr. Mário Monteiro, 
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autorizar a cedência da Expolima no dia 23 de janeiro de 2016, estando a mesma 

condicionada ao pagamento de 250,00 euros, (duzentos e cinquenta euros) acrescido de IV A à 

taxa legal, situação que será verificada no dia do evento com a apresentação do comprovativo 

do pagamento emitido pelo Município ao responsável pela abertura do acesso à Expolima. 

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

Mário Monteiro, que sem o comprovativo do pagamento não será permitido o acesso e 

utilização autorizada. 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 

integmute da mesma. _________________________ _ 

4.9 - COMISSÃO DE FESTAS EM HONRA DE SANTA COMBA E S. 

SILVESTRE - Presente um oficio a solicitar a cedência de um palco para os dias 31 de 

dezembro de 2015 e 03 de janeiro de 2016. A Câmara Municipal deliberou por maioria com 

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

cedência de um palco para os dias 31 de dezembro e 03 de janeiro de 2016. 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. ____ _ 

_ 4.10 - ADENDA AO REGULAMENTO GERAL DE PARTICIPAÇÃO "EM 

ÉPOCA BAIXA, PONTE DE LIMA EM ALTA" - Aprovação. A Câmara Municipal 

deliberou por maioria com quat.ro votos a favor, uma abstenção do Sr. Vereador Eng." 

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

adenda. ______________________________ _ 

_ 4.11 - MANDATÁRIA NACIONAL DA CANDIDATURA DE PAULO MORAIS A 
PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA - Presente um email a solicitar a cedência do Auditório 

Municipal. 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 Municipal, 

em data a definir com a candidatura. O Sr. Vereador Dr. Mário Monteiro apresentou 

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

como fazendo parte integrante da mesma. __________________ _ 

_ 4.12 - ARRENDAMENTO DA LO.lA N° 32 DO EDlFICIO COMERCIAL 

LOCALIZADO NO PARQUE DE ESTACIONAMENTO JUNTO AO HOSPITAL -

Emissão de parecer favorável à abertura de concurso público, aprovação do programa 

de concurso, caderno de encargos e júri do procedimento. A Câmara Municipal deliberou 

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

emitir parecer favorável à abertura de concurso público, aprovar o programa de concurso e 
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caderno de encargos. Mais deliberou por maioria com cinco votos a favor e wna abstenção 

do Sr. Vereador Dr. Mário Monteiro, designar o júri do procedimento sendo constituído pelo 

Sr. Vice-Presidente Gaspar Correia Martins, pela Chefe da DAF, Dr.' Maria Sofia Fernandes 

Velho de Castro Araújo e pela Assistente Técnica Dr.a Tânia Catarina Sá de Brito 

Esteves. _____________________________ _ 

_ ESPAÇO DE INTERVENÇÃO ABERTO AO PÚBLICO: Tomou a palavra o Sr. Dr. 

António Carlos Matos que na sequência de uma questão colocada à Direção Regional de 

Cultura do Norte, relativamente à legalidade da colocação do Jardim de Água jtmto à Ponte 

Medieval, o Sr. Diretor Geral respondeu que a obra não estava autorizada. Posto isto colocou 

ao Sr. Presidente da Câmara as seguintes questões: a Câmara Municipal teria intenções de 

fazer uma obra temporária, quanto tempo tenciona a Câmara Municipal deixar lá a obra; o 

Presidente da Câmara Municipal já deixou ou não de exigir o parecer prévio do IGESPAR 

para as obras nestas áreas; o que vai fazer a Câmara Municipal neste processo; o que parece 

ao Sr. Presidente da Câmara que acharão os outros Municípios que fazem parte da Associação 

dos Municípios com Centro Histórico, relativamente ao reiterado incumprimento da Câmara 

Municipal de Ponte de Lima; qual a posição dos Vereadores da oposição. _______ _ 

O Sr. Presidente da Câmara prestou os esclarecimentos, tidos por convenientes. _ _ _ _ 

_ (05) APROVAÇÃO DA ATA EM MINUT Á:- Nos tennos dos números 3 e 4, do artigo 

57", da Lei na 75/2013, de 12 de Setembro, foi deliberado aprovar a ata desta reunião, em 

minuta, para surtir efeitos imediatos. Esta deliberação foi tomada por maioria com cinco votos 

a favor e um voto contra do Sr. Vereador Dr. Mário Monteiro. ___________ _ 

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

Câmara declarou encerrada a reunião pelas dezasseis horas e trinta e cinco minutos. ___ _ 

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

~r(!9iEiI!Hle , 

~i 

A Secretária, 

tlcc. ~'" &'(Qco>' v'J. /b. J., rJtp flri' 



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 contra, no âmbito dos pontos: 

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 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 

clvica, abertura à sociedade civil , serviço imparcial e permanente e participação de ideías; 

4 - Considerando que a política 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 

princípio da representatividade e do esplrito democrático das nossas raízes. 

6 - 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. 

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

Vereador que a forma não deverá ser essa. 
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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, 21 de Dezembro de 2015, 

o Vereador do Movimento 51, 

íkz~~k~~ 
(Mário Monteiro) 
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DECLARAÇÃO DE VOTO 

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

exercício das suas funções, declarar o seu voto contra, no âmbito dos pontos 

~'fiJ fIit lf· ~ · , 
;m 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 890 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. 

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

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

Ponte de Uma, 21 de Dezembro de 2015, 

O Vereador do Movimento 51, 

/k:'"Y/ 4?7L /),Çr~ ),.~~ 
/ / 

(Mário Monteiro) 
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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 ãmbito dos pontos 

H·r 1; .'-( ' '1 .( . Lf· f . Lf · ~ -Ir q f If· " ) / I ; vr' 
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 política 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; 

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

serviço e não na esteira da pedagogia da subserviência. 

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

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

Ponte de Lima, 21 de Dezembro de 2015, 

O Vereador do Movimento 51 , 

)Á+~ ~ ).&#)fi~ 
(Mário Monteiro) 
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Ponto 4.5 - Proposta do PSD Ponte de Lima - Atribuição dos subsídíos semestrais 
aos Centros Sociais/lPSS'S 

No diz respeito à politica social realçamos, uma vez mais, que a ação do Município continuará a ir de 

encontro às necessidades e problemas das populações, tanto numa perspetiva reparadora como 

preventiva, recorrendo à dinâmica das parcerias e rentabilizando os recursos, com o objetivo de promover 

o desenvolvimento social local. 

o apoio anual aos Centros Socias e Paroquiais/lPSS'S concedidos pelo Municipio e aprovados na 

reunião de Câmara de 26 de outubro de 2015. seguem a mesma lógica dos subsldios normalmente 

atribuidos, consistindo em mais uma das medidas adotadas, já referidas noutras ocasiões, que tendem 

no seu conjunto a contribuir para uma resposta integrada às necessidades sociais dos mais idosos e 

pessoas carenciadas. Não podemos olhar para esta questão de uma forma isolada, como se todo o apoio 

dado a este nivel se esgotasse neste subsidio, que sabemos ser da maior importância para estas 

entidades, as quais também têm vindo a usufruir de outro tipo de apoio financeiro direto, nomeadamente, 

na realização de obras e aquisição de viaturas e equipamentos. O Municlpio tem vindo a fazer um esforço 

no sentido de alargar o apoio, de forma sustentável, a um maior número de instituições, o que 

efetivamente irá acontecer em 2016. 

O orçamento Municipal não é ilimitado, a sustentabilidade financeira do Municipio, da qual nos podemos 

orgulhar, depende da razoabilidade e equilíbrio das decisões tomadas e a tomar. 

Mais uma vez voltamos a referir, a propósito dos partidos da oposição apresentarem insistentemente 

propostas de natureza social, que as mesmas deverão ser mais razoáveis, pois qualquer que seja a 

posição tomada pelo Presidente e os Vereadores eleitos pelo CD8-PP, a mesma Irá constituir um motivo 

para a própria oposição reforçar o seu papel populista e demagógico. 

Perante o exposto o Presidente da Câmara Municipal e Vereadores eleitos pelo CDS-PP votam contra a 

Proposta apresentada pelo PSD. 

Ponte de Lima, 21 de dezembro de 2015 

O Presidente da Câmara Municipal e Vereadores 
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