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Presldente: 
Eng. Victor Manuel Alves Mendes 

Vereadores: 

Sr. Gaspar Correia Martins 
Dri! Ana Maria Martins Machado 
Eng!! Manuel Pereira da Rocha Barros 
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Enge Vasco Nuno Magalhies Velho de Almeida Ferraz 

Dr. Mario Olimpio Maximo Monteiro 
Dr. Paulo Jorge da Cunha Barreiro de Sousa 

FALTAS: 0 Sr. Dr. Filipe Agostinho Cruz Viana nao esteve presente na reuniao da 
C§mara, por motives pessoais e profissionais, pelo que a sua falta foi considerada 
justificada, sendo substitufdo pelo Sr. Dr. Mc:kio Olfmpio Maximo Monteiro. A Sr.i! 
Vereadora Dr.~ Ana Maria Martins Machado nao esteve presente na reuniao da 
Camara, por motive de gozo de ferlas, pelo que a sua falta foi considerada 
justificada. 

lnfclo da Reunllio: Qulnze horas 
Encerramento: Dezasseis horas e dez mlnutos 

Secret6rlo: Chefe de DivisiJo Municipal: Dr.9 Marla Sofia Fernandes Velho de 
Castro Araujo 

Prestou Colabora~lio Tecnica: Me Guilhermina Franco 

Resumo Diario de Tesouraria: 
Sa/do ...........•......... 8, 749.297,91 Euros 

--CBS: A Ata foi aprovada por minuta 

/ 
D 
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_PERfODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA: ______________ _ 

__ 0 Sr. Presidente no usa da palavra propos urn veto de felicita~5es ao atleta Fernando 

Pimenta pela conquista do trtulo de Bl CAMPEAO da Europa Kl-1000 metros, e pela 

conquista da medalha de prata na prova de Kl 5000 metros nos Europeus de canoagem, que 

se disputaram em Plovdiv, na Bulgaria. A Camara Municipal dellberou por unanlmldade 

aprovar o vote de felicita~oes proposto devendo ser dado conhecimento ao atleta, ao 

treinador Helio Lucas, ao Clube Nautico de Ponte de Lima e a Federa~ao Portuguesa de 

Canoagem. 0 Sr. Vereador Dr. Mario Monteiro nao participou na vota~ao deste ponto. __ 

_ Par fim o Sr. Presidente deu conhecimento a C§mara de que se v~o realizar as elei~oes 

dos 6rgaos socias da ADRIL, havendo uma Cmica lista designada por Lista A, da qual o 

Munlcrplo fara parte como Presidente da Assembleia Geral da ADRIL. -------

_ORDEM DO DIA: Presente a ordem de trabalhos, foram tomadas as seguintes resolu~oes 

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

cumprimento do disposto no numero 2, do artigo 572, da Lei n.2 75/2013, de 12 de 

setembro, e sem prejufzo da sua previa aprovac;:ao sob a forma de minuta, para efeitos do 

disposto nos numeros 3 e 4 do citado artigo, deliberou aprovar a ata da reuniao realizada em 

03 de julho de 2017, pelo que vai a mesma ser assinada pelo Exmo. Presidente e pela 

Secretaria. Esta delibera~~o foi tomada por malaria com quatro votos a favor e um voto 

contra do Sr. Vereador Eng.Q Manuel Barros. 0 Sr. Vereador Dr. Mario Monteiro nao 

participou na vota~~o deste ponto. -------------------

_(02) OBRAS PARTICULARES -------------------

2.1 • PROCESSO DE LOTEAMENTO N2 1/14- QUINTA DE CIMA DE BOALHOSO- TESIDE 

- RIBEIRA- Requerente: Francisco Jose Gomes de Sousa- Aprova~ao. A Camara Municipal 

dellberou por maloria com quatro votos a favor e a abstenc;:ao do Sr. Vereador Eng.Q Manuel 

Barros aprovar o projeto de urbaniza~ao. 0 Sr. Vereador Dr. Mario Monteiro nao participou 

na vota~ao deste ponte.------------------------

2.2 - PROCESSO DE LOTEAMENTO N,!i! 9/93 - Pedldo de altera~lo ao alvar6 de 

loteamento n.2 33/95 -lote n.2 40 da Rua de Salvato Felj6, n.!:! 325, da Freguesia de Area e 

Ponte de Lima - Requerente: Olivia Alves Lopes - notifita!r30 dos proprletarlos dos 

restantes lotes de acordo com o dlsposto no n.23 do artJ! 62 do RME, em sede de 

audiencia previa, para se pronunciarem relativamente a altera~~o. A C§mara Municipal 

dellberou por malorla com quatro votes a favor e a absten~ao do Sr. Vereador Eng.Q Manuel 
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Barros notificar os proprietaries dos restantes lotes, a pronunciarem-se sabre o pedido de 

altera~ao apresentado, no prazo de 10 dias, de acordo com o disposto no n.Q3 do art.!! 62 do 

RME. 0 Sr. Vereador Dr. Mario Monteiro nao participou na vota~ao deste ponto. _ __ _ 

_ (03} OBRAS PUBLICAS ------------------

_3.1- EMPREITADA DE "AMPLIA~AO E BENEFICIA~AO DAS INSTALAc;OES DO EDIFfCIO 

DA ANTIGA EB1 DA CORRELHA - Relat6rio Final. A Camara Municipal deliberou por 

unanlmldade aprovar o relat6rio finat adjudicando a empreitada de "Amplia~ao e 

Beneficia~ao das lnstala~oes do Ediffcio da Antiga EBl da Correlha" a empresa lnovlima -

Engenharia & Constru~ao, Lda., pelo valor de 252.566,26€ (duzentos e cinquenta e dois mil, 

quinhentos e sessenta e seis euros e vinte e seis c~ntimos), mais IVA a taxa legal em vigor. 0 

Sr. Vereador Dr. Mario Monteiro nao participou na vota~ao deste ponto. ------

_ 3.2 - EMPREITADA DE "REDE VIARIA MUNICIPAL DE PONTE DE LIMA - EM POIARES, 

FOJO LOBAL, FREIXO E SANDIAES" - Aprova~ao da Minuta do Contrato. A Camara 

Municipal deliberou por unanimidade aprovar a minuta do contrato. 0 Sr. Vereador Dr. 

Mario Monteiro nao participou na vota~ao deste ponto. ------------

_{04) JUNTAS DE FREGUESIA ------------------

_ 4.1- FREGUESIA DE BEIRAL DO LIMA - Presente um oflcio a solicitar a atrlbul~flo de 

uma compartlclpa~ao flnanceira destinada a obra de "Beneficia~ao das ruas da Leirinha, 

Paulo, Prazos, Soutlnho, Mos, Tapada, Chao-da-Mo, Cachada e Travessas do Abrunheiro e 

Paulo. A Camara Municipal deliberou por unanimidade atribuir uma comparticipa~ao 

financeira de 70%, ate ao montante maximo de 72.311,61€ (setenta e dais mil, trezentos e 

onze euros e sessenta e urn centimos), para as obras de beneficiac;:ao das Ruas da Leirinha, 

Paulo, Prazos, Soutinho, M6s, Tapada, Chao-da-M6, Cachada e Travessas do Abrunheiro e 

Paulo, a transferir para a Freguesia de Beiral do Lima, a medida de execuc;:ao da obra, 

mediante informa~ao dos Servic;os Ttknlcos deste Municipio aprovando a sua execu~ao. 0 

Sr. Vereador Dr. Mario Monteiro nao participou na vota~ao deste ponte. 

_4.2 - FREGUESIA DE BERTIANDOS - Presente urn email a solicitar a atribui~ao de uma 

compartlclpa~ao flnancelra destlnada a obra de 11Beneficia,ao das ruas da Balada e Pombal 

e drenagem proveniente da Rua de Crasto. A C§mara Municipal dellberou por unanimidade 

atribuir uma compartlcipat;ao financeira de 70%, ate ao montante maximo de 12.012,98€ 

(doze mil e doze euros e noventa e oito c~ntlmos), para as obras de beneficia~~o da Rua de 

Pombal e drenagem de aguas provenientes da Rua de Crasto, a transferir para Freguesia de 

Bertiandos, a medida de execu~ao da obra, mediante informa~~o dos Servi~os Tecnicos 

, 
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deste Municipio aprovando a sua execu~~o. Mals deliberou por unanlmldade atrlbuir uma 

comparticipa~ao financeira de 70%, ate ao montante maximo de 13.630,54€ (treze mil, 

seiscentos e trinta euros e cinquenta e quatro c~ntimos), para as obras de beneficla~ao da 

Rua da Salada, a transferir para a Freguesia de Bertiandos, depois de veriflcado pelos 

Servi~os Tecnicos deste Municipio o recuo do muro em 5 metros, garantindo assim a largura 

da via conslderada no projeto relative ao licenciamento da habita~ao, de acordo com o 

proposto pela Junta de Freguesia. 0 Sr. Vereador Dr. Mario Monteiro nao participou na 

vota~ao deste ponto. - ------------ - ----------

_ 4.3 - FREGUESIA DA CORRELHA - Presente um ofklo a sollcitar a atribui~ao de uma 

comparticipa~ao financeira destinada a obra de "Reconstru~ao de muro de suporte a via 

na Rua da Capela do Bom Jesus". A Camara Municipal dellberou por unanlmldade atrlbulr 

uma comparticipa~ao financeira de 70%, ate ao montante maximo de 3.650,64€ (tn1s mil, 

seiscentos e cinquenta euros e sessenta e quatro centimos), para a obra de reconstru~ao do 

muro de suporte na Rua da Capela do Born Jesus, a transferir para a Freguesia da Correlha, 

ap6s a conclusao da obra, mediante informa~ao dos Servi~os Tecnicos deste Munidpio 

aprovando a sua execu~ao . 0 Sr. Vereador Dr. Mario Monteiro n~o particlpou na votat;ao 

desteponto. --------------------------------------------

_ 4.4 - CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DELEGACAO DE COMPETENCIAS -

TRANSPORTES ESCOLARES 2017/2018- APROVA~AO. A Camara Municipal deliberou por 

unanimidade aprovar a minuta do Contrato lnteradministrativo e respetivo anexo, para a 

delegat;ao e exerdcio, para as juntas de Freguesia, de compet~ncia a que se refere a alinea 

gg) do nQ 1 do art.2 332 da Lei nQ 75/2013 de 12 de setembro, relativa ao transporte escolar 

para o a no letivo 2017/2018. Mais dellberou por unanimldade submeter a aprecia~ao e 

aprova~ao da Assembleia Municipal, em conformidade com o disposto na alfnea k) do n!il 1 

do art.!i! 25 do Anexo I da Lei n!i! 75/2013, de 12 de setembro. 0 Sr. Vereador Dr. Mario 

Monteiro nao participou na vota~ao deste ponto. --------------------

(05) ASSUNTOS DIVERSOS - ------------------ -

5.1 - CONCURSO P0BUCO - TRANSPORTES ESCOLARES - ANO LETIVO 2017/2018 -

Aprova~ao das Mlnutas dos Contratos das Empresas UTS, Courense e Minho Bus. A Camara 

Municipal deliberou por unanimidade aprovar as minutas dos contrat os com as empresas 

UTS, Courense e Minho Bus. 0 Sr. Vereador Dr. Mario Monteiro nao participou na votat;ao 

deste ponto. ______________________________________________________ __ 
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_5.2- PROPOSTA DE RECRUTAMENTO DE 1 TRABALHADOR PARA OCUPA~AO DE POSTO 

DE TRABALHO DO MAPA DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE PONTE DE LIMA -

Reserva de Recrutamento - 1 Assistente Tecnlco. A Camara Municipal dellberou por 

unanlmidade autorizar a utilizac;ao da reserva de recrutamento, tal como previsto nos nQs 1 

e 2 do artigo 40Q da Portaria n.2 83-A/2009, de 22 de janeiro, na rua redac;~o atual, para 

admiss~o do candidate Rui Manuel Araujo de Sousa, posicionado em 2Q Iugar na lista 

unitaria do procedimento concursal acima identificado. 0 Sr. Vereador Dr. Mario Monteiro 

n~o participou na votac;:ao deste ponte. ------------------

_5.3 - MINUTA DE CONTRATO DE ADESAO AO SISTEMA INTEGRADO DE GESTAO DA 

AVALIA~O DE DESEMPENHO DA ADMINISTRA~AO PUBLICA (GEADAP)- Aprova~5o. A 

Camara Municipal deliberou por unanlmldade aprovar a minuta relativa ao contrato de 

adesao ao Sistema lntegrado de Gest~o da Avaliac;ao de Desempenho da Administrac;:ao 

Publica (GEADAP). 0 Sr. Vereador Dr. Mario Monteiro n~o participou na votac;ao deste 

ponto. ______________________________ ___ 

_ 5.4- PROPOSTA DO MIGUEL CARLOS FERNANDES AMORIM E MARIA ROSA GON~ALVES 

GOMES DE CED~NCIA DE UMA PARCELA DE TERRENO COM A AREA DE 136,00 M2 NA 

FREGUESIA EM DIREITO DE SUPERFICIE PARA CONSTRU~AO DE RESERVAT6RIO DE AGUA E 

EXECU~AO DE FURO ARTESIANO- Aprova~ao. A Camara Municipal dellberou por malorla 

com cinco votes a favor e um veto contra do Sr. Vereador Dr. Mario Monteiro, aprovar a 

proposta de constituic;:ao do direito de superffcie perpetuo a favor do Munidpio, relative a 

uma parcela de terrene com a area de 136 m2, do predlo lnscrlto ma matriz predial sob o 

artigo R 3581 e artlgo U 2292 e U 2293, a trtulo gratuito, com as seguintes condi<;:oes: 

colocac;ao de agua no predio dos proponentes ate ao final do mes de julho; execuc;ao de 

uma sebe em arbustos de Ioureiro, tanto no lado sui como no lado nascente. 0 Sr. Vereador 

Dr. Mario Monteiro apresentou declarac;ao de voto, que se anexa a presente ata, como 

documento numero um, e se considera como fazendo parte integrante da mesma. ___ _ 

_ 5.5 - FRANCISCO JOSE VIEIRA DA SILVA - 11VIver com Andre Soares: Crlador de Arte, 

Desenhador de Poemas" - Presente uma proposta da Comissao Editorial para aquisi~ao de 

30 exemplares da obra. A Camara Municipal deliberou por maioria com cinco votes a favor 

e a abstenc;ao do Sr. Vereador Dr. Mario Monteiro, autorizar a aquisic;ao de acordo com o 

proposto pela Comissao Editorial, de 30 exemplares, ao prec;o unitario de 13,50€ (treze 

euros e clnquenta centimos). 0 Sr. Vereador Dr. Mario Monteiro apresentou declarac;:§o de 
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voto, que se anexa a presente ata, como documento numero dois, e se considera como 

fazendo parte integrante da mesma. -------------------

_5.6 - REPRESENTANTE DOS BARES OA RUA FORMOSA NO CENTRO HISTQRICO (Chusso 

Bar, Arte e Baco, Girabola e Klaustrofobia Bar) - Pedido de isen~ao do pagamento de taxas 

de Licen~a de Ruido, respeltante a llcen~a para a reallza~5o de concertos de musica ao 

vivo, durante 4 dias da semana inclusive ao fim de semana nos meses de julho e agosto. A 

Camara Municipal dellberou por malorla com cinco votes a favor e a abstenc;~o do Sr. 

Vereador Dr. Mario Monteiro, isentar do pagamento de taxas de ruido, respeitante a licen~a 

a emitir para a realiza~~o de concertos de musica ao vivo durante o m@s de agosto, entre as 

22h00m e as 00h30m, nao sendo permitido apos este periodo, qualquer ruido para o 

exterior, nomeadamente musica gravada com amplifica~ao sonora, no montante total de 

956,40€ (novecentos e cinquenta e seis euros e quarenta centimos), ao abrigo da 

autoriza~ao generica deliberada pela Assembleia Municipal na sessao de 24 de abril de 2015. 

0 Sr. Vereador Dr. Mario Monteiro apresentou declara~ao de voto, que se anexa a presente 

ata, como documento numero dois, e se consldera como fazendo parte integrante da 

mesma. ----------- - - -------------------
_ 5.7- DOCTORGIMO, LOA.- Presente um offclo a manlfestar Interesse na aqulsl~fio do 

Lote LB-14 do Polo Empresarial e Industrial da Queijada. A Camara Municipal deliberou por 

maiorla com cinco votos a favor e um vote contra do Sr. Vereador Dr. Mario Monteiro, 

autorizar a venda do late LB-14 do Polo Empresarial e industrial da Queijada, inscrito na 

matriz predial urbana sob o artigo 1204, com a area global de 4.750,00 m2, descrito na 

Conservatoria do Registo Predial sob o n.Q 1352/20071112, da freguesia de Fornelos e 

Queijada, a DOCTORGJMO, Lda. pelo valor de 27.250,00€ (vinte e sete mil, duzentos e 

cinquenta euros). 0 Sr. Vereador Dr. M;kio Monteiro apresentou declara~ao de voto, que se 

anexa a presente ata, como documento numero um, e se considera como fazendo parte 

integrante da mesma. --------------------------

_ 5.8 - ANT6NIO NORBERTO GONc;ALVES UNIPESSOAL, LOA. - Presente um oflcio a 

manifestar interesse na aquisi~ao do Lote LB·13 do P61o Empresarlal e Industrial da 

Queijada. A C§mara Municipal dellberou por maiorla com cinco votos a favor e um vote 

contra do Sr. Vereador Dr. Mario Monteiro, autorizar a venda do lote LB-13 do Polo 

Empresarlal e industrial da Queijada, lnscrlto na matriz predial urbana sob o artigo 1203, 

com a area global de 3.100,00 m2, descrito na Conservatoria do Registo Predial sob o n.2 

554/20071112, da freguesia de Fornelos e Queijada, a Antonio Norberta Gon~alves 
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Unipessoal, Lda., Lda. pelo valor de 19.525,00€ (dezanove mil, quinhentos e vinte e cinco 

euros). 0 Sr. Vereador Dr. Mario Monteiro apresentou declara~ao de voto, que se anexa a 
presente ata, como documento numero um, e se considera como fazendo parte integrante 

damesma. __________________________________________________________ _ 

5.9 - CIAB - Presente urn email a solicitar a cedencia do Audlt6rlo da Blblloteca 

Municipal para o dla 15 de setembro, durante a manha. A Camara Municipal deliberou por 

maloria com cinco votos a favor e a abstenc;ao do Sr. Vereador Dr. Mario Monteiro autorizar 

a utilizac;ao do Auditorio da Biblioteca Municipal no dia 15 de setembro, durante a manha. 0 

Sr. Vereador Dr. Mario Monteiro apresentou declarac;ao de voto, que se anexa a presente 

ata, como documento numero dois, e se considera como fazendo parte integrante da 

mesma. -------------------------------------------------------------
_5.10 - JUVENTUDE POPULAR DE PONTE DE LIMA - Presente um email a sollcltar a 

cedencla do Audlt6rlo Municipal para o dla 22 de julho, entre as 10:00 e as 18:00 horas. A 

Camara Municipal deliberou por maioria com cinco votos a favor e a abstenc;~o do Sr. 

Vereador Dr. Mario Monteiro autorizar a utilizac;ao do Audit6rio Municipal no dia 22 de 

julho, entre as 10:00 e as 18:00 horas. 0 Sr. Vereador Or. Mario Monteiro apresentou 

declarac;ao de voto, que se anexa a presente ata, como documento numero dois, e se 

considera como fazendo parte integrante da mesma. ______________________ _ 

_ 5.11 - ALARGAMENTO DE HORARIO DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO 

COMERCIAL- Presente urn requerimento em nome de Conceic;ao Vieira Franco, a requerer o 

alargamento do hon3rlo de funclonamento do estabelecimento sito no Iugar de lgreja, da 

freguesia de S. Pedro D' Arcos, ate as 04:00 horas, todos os dias dos meses de julho a 

setembro. A Camara Municipal deliberou por malorla com cinco votos a favor e a absten9~0 

do Sr. Vereador Dr. Mario Monteiro, autorizar o alargamento do honkio de funcionamento 

do estabelecimento deslgnado de Cafe Restaurante Palma, sito no Iugar de lgreja, da 

freguesia de S. Pedro D' Arcos, ate as 04:00 horas, todos os dias dos meses de julho a 

setembro, a trtulo precario, sendo revogada esta autorizac;ao caso hajam reclamac;oes 

devidamente fundamentadas. 0 Sr. Vereador Dr. Mario Monteiro apresentou declarac;ao de 

voto, que se anexa a presente ata, como documento numero dois, e se considera como 

fazendo parte integrante da mesma. -----------------------------------

_5.12- PAR6QUIA DE CALHEIROS- Presente um email a sollcltar a ced@ncla de um 

palco para os dlas 11, 12 e 13 de agosto. A C~mara Municipal deliberou por maioria com 

cinco votos a favor e a absten<;ao do Sr. Vereador Dr. Mario Monteiro, autorizar a cedencia 
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do palco para os dias 11, 12 e 13 de agosto. 0 Sr. Vereador Dr. Mario Monteiro apresentou 

declara~ao de voto, que se anexa a presente ata, como documento numero dois, e se 

considera como fazendo parte lntegrante da mesma. --------------

_{06) ATRIBUitlO DE SUBSfDIOS ______________ _ 

_ 6.1- GRUPO DE DAN~AS E CANTARES DO NEIVA- Presente um ofrclo a solicitar a 

atribui~ao de urn subsfdio destinado a realiza.;ao do XXXVII Festival de Folclore. A Ci)mara 

Municipal dellberou por malorla com cinco votes a favor e a absten~ao do Sr. Vereador Dr. 

Mario Monteiro, atribuir urn subsldio no montante de 407,00€ (quatrocentos e sete euros) 

ao Grupo de Dancas e Cantares do Neiva, destinado a comparticipar as despesas com a 

realiza~ao do XXXVII Festival de Folclore. 0 Sr. Vereador Dr. Mario Monteiro apresentou 

declara~ao de vote, que se anexa a presente ata, como documento numero dois, e se 

considera como fazendo parte integrante da mesma. 

_6.2- ASSOCIAtAO A PONTE- Presente urn email a solicitar a atribui.;ao de urn subsidio 

destinado a desloca.;ao a Lisboa no dia 22 de julho para participar na "Popular lnatel". A 

C~mara Municipal dellberou por maioria com cinco votes a favor e a absten~ao do Sr. 

Vereador Dr. Mario Monteiro, atribuir urn subsfdio no montante de 200,00€ (duzentos 

euros) a Associa~ao A Ponte, destinado a comparticipar as despesas com a desloca~ao a 

Lisboa no dia 22 de julho para participar na "Popular lnatel". 0 Sr. Vereador Dr. Mario 

Monteiro apresentou declara~ao de voto, que se anexa a presente ata, como documento 

numero dais, e se considera como fazendo parte integrante da mesma. 

_6.3 - RANCHO FOLCL6RICO DA CORRELHA - Presente urn email a solicitar a atribuit;ao 

de urn subsfdio destinado a realiza.;:io do Festival de Folclore ''Tarde de Folclore". A 

Camara Municipal deliberou por maioria com cinco votes a favor e a absten~ao do Sr. 

Vereador Dr. Mario Monteiro, atribuir urn subsfdlo no montante de 407,00€ (quatrocentos e 

sete euros) ao Rancho Folcl6rico da Correlha, destinado a apoiar a realiza~ao do Festival de 

Folclore- "Tarde de Folclore". 0 Sr. Vereador Dr. Mario Monteiro apresentou declara<;ao de 

voto, que se anexa a presente ata, como documento numero dois, e se considera como 

fazendo parte integrante da mesma. --------------------

_6.4- ASSOCIAtlO DE PAIS DE DA EBl DE PONTE DE LIMA - Presente uma lnforma~iio 

do Servi.;o de A~ao Social a propor a atribui~ao de urn subsfdio destinado a custear 

despesas com o forneclmento de refei~oes aos jovens que lntegram o ,Programa Proferias 

Para a lnclusao". A Camara Municipal dellberou por maiorla com cinco votos a favor e a 

absten~ao do Sr. Vereador Dr. Mario Monteiro, atribuir urn subsldio de 1.070,00€ (mil e 
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setenta euros) a Associa~:;ao de Pais da EBl de Ponte de Lima, destinado a custear as 

despesas com o fornecimento de refei~5es aos jovens que integram o ''Programa Proferias 

Para a lnclusao". 0 Sr. Vereador Dr. Mario Monteiro apresentou declarat;ao de voto, que se 

anexa a presente ata, como documento numero dais, e se considera como fazendo parte 

integrante da mesma. 

_6.5 - ASSOCIAtlO CONCELHIA FEIRAS NOVAS - Presente urn email a sollcltar a 

atrlbul~§o de um subsrdlo. A C~mara Municipal deliberou por maioria com cinco votos a 

favor e o voto contra do Sr. Vereador Dr. Mario Monteiro atribuir um subsfdio de 

150.000,00€ (cento e cinquenta mil euros) a Associa~ao Concelhia das Feiras Novas. 0 Sr. 

Vereador Dr. Mario Monteiro apresentou declara~ao de voto, que se anexa a presente ata, 

como documento numero um, e se considera como fazendo parte integrante da mesma. _ 

_ 6.6 - BANDA DE M0SICA DE PONTE DE LIMA - Presente urn oficlo a solicitar a 

atribul~§o de um subsidio destinado a aqulsl~5o de fardamento. A Camara Municipal 

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

Monteiro, atribuir urn subsfdio de 8.000,00€ (oito mil euros) a Banda de Musica de Ponte de 

Lima, destinado a aquisit;ao de 80 fardamentos. 0 Sr. Vereador Dr. Mario Monteiro 

apresentou declarac,:ao de veto, que se anexa a presente ata, como documento numero dais, 

e se considera como fazendo parte integrante da mesma. ------------

_6.7- GRUPO DAS ESPADELADEIRAS DE REBORDQES SOUTO - Presente urn ofrcio a 

solicitar a atribui~ao de urn subsidio destinado a realiza~ao do XXIV Festival de Folclore. A 

C~mara Municipal dellberou por malorla com cinco votos a favor e a abstenc,:ao do Sr. 

Vereador Dr. Mario Monteiro, atribuir um subsfdio no valor de 407,00€ (quatrocentos e sete 

euros) ao Grupe das Espadeladeiras de Rebordoes de Souto, destinado a comparticipar as 

despesas com a realiza~ao do XXIV Festival de Folclore. 0 Sr. Vereador Dr. Mario Monteiro 

apresentou declarac;l!lo de voto, que se anexa a presente ata, como documento numero dais, 

e se considera como fazendo parte integrante da mesma. ------------

_6.8- ASSOCIAt;AO CULTURAL, DESPORTIVA E RECREATIVA DO RANCHO FOLCL6RICO 

DA RIBEIRA - Presente um oficio a solicitar a atribui~ao de um subsrdlo destlnado ao XXXI 

Festival de Folclore reallzado a 11 de junho. A C§mara Municipal deliberou por maiorla com 

cinco votos a favor e a abstenc,:ao do Sr. Vereador Dr. Mario Monteiro, atribulr um subsfdio 

no valor de 407,00€ (quatrocentos e sete euros) a Associac,:§o Cultural, Desportiva e 

Recreativa do Rancho Folcl6rico da Ribeira, destinado a comparticipar as despesas com a 

reallzac;~o do XXXI Festival de Folclore realizado a 11 de junho. 0 Sr. Vereador Dr. Mario 
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Monteiro apresentou declara~Zio de voto, que se anexa a presente ata, como documento 

numero dais, e se considera como fazendo parte integrante da mesma. 

_(07) APROVACAO DA ATA EM MINUTA:- Nos termos dos numeros 3 e 4, do artlgo 572, 

da Lei n2 75/2013, de 12 de Setembro, foi deliberado aprovar a ata desta reuniao, em 

minuta, para surtir efeitos imediatos. Esta deliberac;:ao foi tomada par maioria com cinco 

votos a favor e um vote contra do Sr. Vereador Dr. Mario Monteiro. 

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

declarou encerrada a reuniao pelas dezasseis horas e dez minutes. 

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

~:-+-r:t-e, ----
A Secreta ria, 

Ma (\<;, S~'c ffro,.,d«=. w.l ho .1 4~ rtry 
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MOVIMENTO 51 

DECLARACAO DE VOTO 

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

exercfcio das suas fun<;5es, declarar o seu veto contra, no ~mbito do ponte 

7f?/7z:?l!;· m : ~. 91'~; ~~~- ~, ,5~ 1 ~ S .Y~ t.(.S . 
'/ 7 7 / 7 

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 Lei das Autarquias Locais e dos mais elementares 

direitos democrcHicos; 

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

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

qual fora intentada a competente acc;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. : or<;amento participative e 

participa<;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 Vila de Ponte de Lima, com 892 anos de existencia, nos 

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

principia da representatividade e do espfrito democratico das nossas raizes. 

Face ao expendido, em coerencia democratica e com mundividencia diferente de considerar o 

princfpio da representatividade, pelas pessoas e pelo nosso territ6rio, veto contra. 

Ponte de Lima, 17 de Julho de 2017, 

0 Vereador do Movimento 51, 

?_,i<;! {r}LT/£i<WOJ?"~WAJ 
(Mario Monteiro) 
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MOVIMENTO 51 

DECLARA<;AO DE VOTO 

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

exercfcio das suas funr;:Oes, declarar o seu voto de abstengao, no ambito do ponto 

~.~ ~z;~~$/.·s. ~; 5 t~.·50,':57Jo7 ·s .. f4;5.)f,,. 
com os fundamentos e considerandos seguintes: ,6.) / k.. . 2/· b ~ 3) h ~- ~.1.;· 

6 ~ ~ 6. ?. 
1 - Considerando que nao lhe foram juntos os respectivos documentos para sustentar a 

decisao em causa, com viola9ao legal da Lei das Autarquias Locais e dos mais elementares 

direitos democraticos; 

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

documenta9ao do ponto em causa, uma regra geral no anterior e neste mandata, razao pela 

qual fora intentada a competente acr;:ao judicial para o efeito; 

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

autarquicos na realiza9ao dum projecto em comum; cfr.: or9amento participative e 

participa9ao de ideias; 

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

imposigao e nao de dialogo construtivo; 

5 - Considerando que a nossa Vila de Ponte de Lima, com 892 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 raizes; 

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

serviyo e nao na esteira da pedagogia da subservi~ncia. 

Face ao expendido, em coerencia democratica e com mundividencia diferente de considerar o 

principia da representatividade, pelas pessoas e pelo nosso territ6rio, voto absten<;:ao. 

Ponte de Lima, 17 de Julho de 2017, 

0 Vereador do Movimento 51, 

;k'"" ctJ¥j2s~ ~~ 
(Mario Monteiro) 

1 



EX.MO SR. PRESIDENTE DA 

CAMARA MUNICIPAL DE 

PONTE DE LIMA 

FILIPE AGOSTINHO CRUZ VIANA, portador do C.C. n.0 10904562, 

Vereador elelto desta Camara Municipal na lista do MOVIMENTO 51, vern 

comunicar, nos termos da Lei das Autarquias Locals, a sua ausimcia na 

reuniao desta Camara Municipal, a realizar no dia 17 de Julho de 2017, por 

motivos pessoais e profissionais, sendo substituido nos termos legais 

pelo Dr. MARIO OLIMPIO MAXIMO MONTEIRO, portador do 8.1. n.0 

9917262, considerando-se justificada a falta a presente reuniao. ------·····---

Com os melhores cumprimentos. 

Ponte de Lima, 17 de Julho de 2017, 
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·~t~col1 1 (""•Uj l l f.ol (;I" It o"b I ~ 
__ _ o · wi:ll"t=b""--- EX.MO SR. PRESIDENTE DA 

CAMARA MUNICIPAL DE 

PONTE DE LIMA 

FILIPE AGOSTINHO CRUZ VIANA, portador do C.C. n.0 10904562, 

Vereador eleito desta Camara Municipal na lista do MOVIMENTO 51, vern 

comunicar, nos termos da Lei das Autarquias Locals, a sua ausemcia na 

reuniao desta Camara Municipal, a realizar no dia 17 de Julho de 2017, por 

motivos pessoais e profissionais, sendo substituido nos termos legais 

pelo Dr. MARIO OLiMPIO MAXIMO MONTEIRO, portador do 8.1. n.0 

9917262, considerando-se justificada a falta a presente reuniao. -------··--··· 

Com os melhores cumprimentos. 

Ponte de Lima, 17 de Julho de 2017, 

0 Vereador do MOVIMENTO 51, 

. J v '~_ ... . 
I 

(Filipa Agostinho Cr 
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