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EDITAL 

_ Eng.o Victor Manuel Alves Mendes, Presidente da Camara Municipal de 

Ponte de Lima TORNA PUBLICO, nos termos e para efeitos do disposto no 

artigo 56° do Anexo Ida Lei n.0 75/2013, de 12 de setembro, com as altera<;oes 

que lhe foram introduzidas, o teor da ata da reuniao da Camara Municipal de 

Ponte de Lima realizada em 26 de fevereiro de 2018 e aprovada em 12 de 

mar<;o de 2018. ----- - --- - - --- - - --- -

_ Para constar e para os devidos e legais efeitos se lavra o presente edital, 

que vao ser afixado nos lugares de estilo e no site do Municipio de Ponte de 

Lima, www.cm-pontedelima.pt. _ _______________ _ 

Ponte de Lima, 12 de mar<;o de 2018, 

0 Presidente da Camara Municipal de Ponte de Lima, 

Victor Mendes (Eng. 0
) 

Edital n.• 1/2017 · Mandato 2017/2021 

Tel 258 900 400. Fax 258 900 4 10 . Praca eta Republica . 4990·062 Ponte cte Lima· gcral@cm-ponteclelirna.pt . www.cm·pontedelima.pt 
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26 de fevereiro de 2018 

REUNIAO DA CAMARA MUNICIPAL 

DE 
PONTE DE LIMA 

Data da reuniao: 26 de fevereiro de 2018 
Local da Reuniiio: Ediflcio dos PafOS do Concelho 

PRESEN~AS: 

Presidente: 

Eng. Victor Manuel Alves Mendes 

Vereadores: 

Dr. Abel Lima Baptista 
Dr.!! Ana Maria Martins Machado 

2 

Eng.2 Vasco Nuno Magalhaes Velho de Almeida Ferraz 
Dr.!! Maria Joao Lima Moreira Sousa 

Dr. Paulo Jorge da Cunha Barreiro de Sousa 

FALTAS: A Senhora Vice-Presidente Eng.~ Mecia Sofia Alves Correia Martins nao 
esteve presente na reuniao da Camara Municipal, tendo sido justificada a sua 
falta. 

lnicio da Reuniao: Quinze horas 
Encerramento: Dezasseis horas e trinta minutos 

Secret6rio: Chefe de Divisiio Municipal: Dr.9 Maria Sofia Fernandes Velho de 
Castro Araujo 

Prestou Colaborafiio Tecnica: Maria Guilhermina Franco 

Resumo Diario de Tesouraria: 
Sa/do ..................... 4.227.229,39 Euros 

OBS: A Ata foi aprovada por min uta 

~ 
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_PER[ODOD E ANTES DA ORDEM DO DIA: 

r Presidente no usa da palavra propOs um voto de pesar pelo falecimento da 0 Senho 

mae do Senho 

deliberou por 

conhecimento. 

r Presidente da Junta de Freguesia de Beiral do Lima. A Camara Municipal 

unanlmldade aprovar 0 voto de pesar proposto devendo ser dado 

uso da palavra o Senhor Presidente propOs um voto de louver a Helio lucas, 

anofsta Fernando Pimenta, pelo premia de Treinador do Ano atribufdo pela 

Ainda no 

treinador do c 

Confedera~;ao 

aprovar o voto 

_lntervenfii 

do Desporto de Portugal. A camara Municipal dellberou por unanimidade 

de louver proposto devendo ser dado conhecimento. 

o dos Vereadores; 

0 Senhor 

Lufs AntOnio d 

um e se consid 

por unanimida 

Vereador Dr. Abel Baptista propOs urn voto de louver a Ana Rita Carneiro e a 

a Rocha Magalh§es, que fica anexo a presente ata, como documento nUmero 

era como fa zen do parte inte.grante da mesma. A Camara Municipal deliberou 

de aprovar o voto de louver proposto devendo ser dado conhecimento. __ 

Por fim o 

obras de R L J 

de suporte qu 

medida a verifi 

Senhor Vereador Dr. Abel Baptista e depois deter analisado o processo de 

lnvestimentos lmobiHarios lda., referiu que na parte exterior existe urn muro 

e lhe parece que nao esta a cumprir com o licenciamento, solicitando nessa 

ca~;ao da situa~;ao. 

0 Senhor 

convenientes. 

_ORDEMDO 

acerca dos assu 

Presidente e os Senhores Vereadores prestaram os esclarecimentos tidos por 

DIA: Presente a ordem de trabalhos, foram tom ad as as seguintes resolu1;6es 

ntos dela constantes. 

VA~AO _(01) APRO 

cumprimento 

setembro, e se 

disposto nos n 

reuniao realiza 

Presidente e p 

_(OZ)OBRAS 

_2.1 - PRO 

Requerente: 

libertac;ao de 9 

DA ATA DA REUNIAO ANTERIOR: ~ A Camara Municipal em 

do disposto no nUmero 2, do artigo 572, da lei n.2 75/2013, de 12 de 

m prejuizo da sua previa aprova1;ao sob a forma de minuta, para efeitos do 

Umeros 3 e 4 do citado artigo, deliberou por unanimidade aprovar a ata da 

da em 12 de fevereiro de 2018, pelo que vai a mesma ser assinada pelo Exmo. 

ela Secret<3:ria. 

PARTICULARES 

CESSO DE LOTEAMENTO N• 4/06 - Amlelro - Freguesia de Fontao -

Rio Sui - Empreendimentos lmobilicirios, lda. - Rece~ao Provis6ria e 

0% da cauc;ao bancclria. A Camara Municipal deliberou por unanimidade de 
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acordo com as conclusoes do auto de vistoria, autorizar a rece<;ao provis6ria e a liberta<;ao 

de 90% da cau<;ao bancaria, conforme disposto nos numeros 4 e 5 do art.2 542 do RJUE. _ 

_ 2.2 - PROCESSO DE LOTEAMENTO N.2 120/84 - Pedido de altera~ao ao alvara de 

loteamento n.2 120/84- Lote n2 9 da Rua Quinta de Cima n2 61, da Freguesia de Gemieira 

- Requerente: Joao da Costa Franco - Promo~ao de consulta aos proprietarios por edital, 

conforme o disposto no n2 3 do art.2 212 do RJUE. A Camara Municipa l deliberou por 

unanimldade promover a consu lta dos restantes titu lares dos lotes constantes no alvara de 

loteamento, por edita l, nos termos do disposto no numero 3 do artigo 272 do RJUE. __ _ 

_ 2.3 - PROCESSO DE LOTEAMENTO N.2 30/95 - Pedido de altera~ao ao alvara de 

loteamento n.2 81/97 - Lote n2 2 da Rua do Pinhal n2 100, da Freguesia de Fornelos e 

Queljada- Requerente: Primavera Verde- lnvestimentos lmobiliarios, Lda. • Promo~ao de 

discussao publica, conforme disposto no art.2 52 do RME. A Camara Municipal deliberou 

por unanimidade promover a discussao publica de acordo com o disposto no art.2 52 do 

RME. ______________________________________________________ __ 

_ 2.4- PROCESSO DE OBRAS N2 143/17 - PROCESSO DIVERSOS N2 295/17 - Recurso 

Hierarquico. A Camara Municipal deliberou por maioria com quatro votos a favor e duas 

absten<;oes dos Senhores Vereadores Dr. Abel Baptista e Dr.!! Maria Joao Sousa, depois de 

apreciar o recurso hierarquico, a informa<;ao prestada pe la tecnica superior jurista a 26 de 

fevereiro de 2018 e a pronuncia do autor do ato, ponderados os valores em apre<;o, 

considerar validos os atos praticados pelo Vereador Eng,Q Vasco Ferraz, com fundamento 

por remissao, negando assim provimento ao recurso hierarquico interposto por Antonio 

Alves Lopes. Os Senhores Vereadores Dr. Abel Baptista e Dr.il Maria Joao Sousa 

apresentaram declara<;ao de voto, que se anexa a presente ata, como documento numero 

dois, e se considera como fazendo parte integrante da mesma. 

_ (03) OBRAS PUBLICAS __________________ _ 

_ 3.1 · EMPREITADA DE "REQUALIFICA~AO DA RUA DE SANTA MARTA - CENTRO ciVICO 

DE SERDEDELO" • TRABALHOS A MAIS - Aprova~ao. A Camara Municipal deliberou por 

maioria com quatro votos a favor e duas absten<;oes dos Senhores Vereadores Dr. Abel 

Baptista e Dr.!! Maria Joao Sousa, considerando a informac;ao do Chefe da Divisao de Estudos 

e Planeamento, aprovar os traba lhos a mais, no va lor de 27.774,18 euros (vinte e sete mil 

setecentos e setenta e quatro euros e dezoito centimos). ------------

_ (04) ASSUNTOS DIVERSOS __________________ _ 
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_4.1- PROPOSTA DO SENHOR VEREADOR ENG.• VASCO FERRAZ- Aprava~aa. A Camara 

Municipal deliberou por unanlmldade aprovar a proposta, atribuindo urn subsfdio 

extraordimhio ao Clube Nclutico de Ponte de lima, no valor de 20.000,00€ (Vinte mil euros), 

correspondente a 5.000,00€ para o ana de 2017, 5.000,00€ para o ano de 2018, 5.000,00€ 

para o ana de 2019 e outros 5.000,00€ para o anode 2020, ana da realiza~ao dos pr6ximos 

Jogos em T6quio, como comparticipa~ao no acrescimo de despesas que o Clube tenfl na 

prepara~ao do Atleta Fernando Pimenta. 0 Senhor Vereador Dr. Abel Baptista nao participou 

na discussao e vota~ao deste ponte, dedarando~se impedido. 

_ 4.2 - SERVI~O EDUCATIVO DA AREA PROTEGIDA DAS LAGOAS DE BERTI AN DOS E S. 

PEDRO D'ARCOS 2018/2019- Aprava~aa. A Camara Municipal deliberou par unanlmldade 

aprovar a proposta do Servi~o Educative da A.rea Protegida das Lagoas de Bertiandos e S. 

Pedro D'Arcos 2018/2019. -------------------

_4.3 - CONCURSO PUBLICO "ARRENDAMENTO (para fins nao habltaclanals) DE DOIS 

ESPA~OS LOCALIZADOS NAS ANTIGAS INSTALA~OES DA COOPERATIVA DE ESTORAOS -

Aprova~ao da abertura do procedlmento, do programa de concurso e caderno de 

encargos. A Camara Municipal deliberou por unanimidade aprovar a abertura do 

procedimento, o programa de concurso eo caderno de encargos. ________ _ 

_ 4.4 - REGULAMENTO DO PROJETO "PONTE AMIGA" - Aprava~aa das altera~oes. A 

Camara Municipal deliberou por unanlmldade aprovar as altera~Oes propostas ao 

regulamento. Mais dellberou por unanimidade submeter a aprecia~ao e aprova~ao da 

Assembleia Municipal. ----------------------

_4.5- ADES.l\0 A CENTRAL DE COMPRAS DA CIM ALTO MINHO- Aprova~aa. A Camara 

Municipal dellberou par unanimidade aprovar a adesao a Central de Compras da CIM Alto 

Minho. 

_4.6 - PRESCRic;A.o DE D~BITOS DO ANO 2009 - Aprova~§o. A Ccimara Municipal 

deliberou por unanimidade declarar a prescri~ao dos debitos constantes da listagem 

apresentada. ________________________ _ 

_ 4.7- ASSOCIA~.l\0 PORTUGUESA DOS MUNICIPIOS COM CENTRO HIST6RICO- Lista de 

candidates as elei~6es para os titulares dos 6rg§os Sociais do quadriE!nlo de 2018-2022 -

Para conhecimento. A Camara Municipal tomou conhecimento. ________ _ 

_ 4.8- PROTOCOLO DE COOPERA~AO PARA A ATRIBUI~.l\0 DO PREMIO A. DE ALMEIDA 

FERNANDES ENTRE 0 MUNICIPIO DE PONTE DE LIMA E 0 MUNICIPIO DE VISEU -
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Aprova~ao. A Camara Municipal deliberou por unanimidade aprovar o protocolo de 

coopera~ao. _________________________ _ 

_ 4.9 - PROTOCOLO ENTRE A FACULDADE DE FILOSOFIA E CIENCIAS SOCIAlS DA 

UNIVERSIDADE CAT6UCA PORTUGUESA - Estagio Curricular - Aprova~ao. A Camara 

Municipal deliberou por unanimidade aprovar o protocolo. __________ _ 

_ 4.10- ELISABETE ARAUJO- 110 Mundo Magico das Fadas Elementares" - Presente uma 

proposta da Comissao Editorial para aquisi~ao de 30 exemplares da obra. A Camara 

Municipal deliberou por unanimidade adquirir 30 exemplares da obra "0 Mundo Magico 

das Fadas Elementares", da autoria de Elisabete Araujo, pelo pre~o unitario de 8,48 euros 

(oito euros e quarenta e oito centimos). ________________ _ 

_ 4.11 -TERRA INCUBADORA- Altera~ao da designa~ao- Requerente: Nelson Andre 

Rebou~o de Castro. A Camara Municipal deliberou por unanimidade considerando a 

informa~ao dos Servi~os Tecnicos do Gabinete Terra, autorizar a altera~ao da designa~ao 

passando a constar Nelson Andre Castro Unipessoal, Lda. ___________ _ 

_ 4.12- TERRA INCUBADORA- Presente uma informa~ao do Gabinete Terra respeitante 

a cedencia de uma sala na EB1 de Fontao aos promotores Ana Margarida Fernandes 

Correia e Ludlia Fernandes. A Camara Municipal dellberou por unanimidade autorizar, de 

acordo com a informa~ao do Gabinete Terra, a cedencia de uma sala na EB1 de Fontao aos 

promotores Ana Margarida Fernandes Correia e Ludlia Fernandes. ________ _ 

_ 4.13- CARPINTARIA LIMIANA, LOA. - Altera~ao da delibera~ao da Camara Municipal 

de 21 de novembro de 2016. A Camara Municipal deliberou por unanimidade alterar a 

delibera~ao da Camara Municipal de 21 de novembro de 2016, ponte 4.7, autorizando a 

venda do lote L2-4 inscrito na matriz predial urbana sob o art.2 660, com a area global de 

1840 m2, descrito na Conservat6ria do Registo Predial sob o n2 870/20060529, da freguesia 

da Gemieira, Polo Empresarial e Industrial da Gemieira, a Carpintaria Limiana, Lda., pelo 

valor total de 21.160,00 euros (vinte e urn mil cento e sessenta euros). ______ _ 

_ 4.14- CENTRO AVENTURA DAS LAGOAS- Autoriza~ao de interven~ao nas instala~oes 

sanitarias. A Camara Municipal deliberou por unanlmidade autorizar que os concession aries 

do Centro de Apoio a Atividades da Natureza efetuem uma interven~ao nas instala~oes 

sanitarias. -------- ------------------

_ 4.15 - DECISAO DE ALTERA~AO NO AMBITO DO RERAE E DISCUSSAO PUBLICA. A 

Camara Municipal deliberou por unanimidade autorizar a abertura do Perfodo de Discussao 

Publica pelo perfodo de 20 dias, para os processes RERAI: pedido de licenciamento de 
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estabelecimento industrial, no qual e requerente Carpintaria lrmaos Pinto da Silva Lda. -

Plano de Urbaniza~ao de Fontao e Arcos; pedido de licenciamento de estabelecimento 

industrial, no qual e requerente Granicris6stomos Sociedade de Constru~ao Civil Lda.- Plano 

de Urbaniza~ao do Freixo; pedido de licenciamento de estabelecimento industrial, no qual e 
requerente lnerbritas, Transforma~ao de Granites, S.A. - Plano Diretor Municipal; pedido de 

licenciamento de estabelecimento industrial, no qual sao requerentes Joao Guerra e Filhos 

Lda. e Prego & Fernandes, Extra~ao de Pedra Lda. - Plano de Urbaniza~ao das Oficinas de 

Cantaria das Pedras Finas. -----------------------

_(OS) ATRIBUI<;AO DE SUBSfDIOS ___________ ___ _ 

_ 5.1 - GRUPO RECREATIVO, CULTURAL E DESPORTIVO DA GANDRA- GRECUDEGA -

Atribui~ao de subsldio destinado a aquisi~ao de uma viatura. A Camara Municipal 

deliberou por unanimidade atribuir um subsldio no montante de 20.000,00 euros (vinte mil 

euros), ao Grupo Recreative, Cultural e Desportivo da Gandra - GRECUDEGA, destinado a 
aquisi~ao de uma viatura de nove lugares, mediante celebra~ao de protocolo a estabelecer. _ 

_ 5.2 - BANDA DE MUSICA DA CASA DO POVO DE MOREIRA DO LIMA - Atribui~ao de 

subsldio destinado a aquisi~ao de fardas. A Camara Municipal deliberou por unanimidade 

atribuir um subsldio no montante de 7.500,00 euros (sete mil e quinhentos euros), a Banda 

de Musica da Casa do Povo de Moreira do Lima, destinado a aquisi~ao de fardamento para a 

Banda de Musica. -------------------------

_ ESPA<;O DE INTERVEN<;AO ABERTO AO PUBLICO: Nao houve interven~oes. ____ _ 

_ (06) APROVA<;AO DA ATA EM MINUTA:- Nos termos dos numeros 3 e 4, do artigo 57Q, 

da Lei nQ 75/2013, de 12 de Setembro, foi deliberado por unanimidade aprovar a ata desta 

reuniao, em minuta, para surtir efeitos imediatos. -------------

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

declarou encerrada a reuniao pelas dezasseis horas e trinta minutes. _______ _ 

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

A Secreta ria, 

t\ a~ ~"- f?'fA~~ yt\l, .,!{ k.-.t 1\~ 



VOTO DE LOUVOR 

Reconhecer e enaltecer feitos de pessoas ou institui~Oes e importante que seja levado a cabo 

pelos servi~os pUblicos sempre que se quer que esses atos sejam exemplo para outras pessoas 

e institui~Oes. 

0 desporto e a atividade ffsica sao atividades com reconhecidas vantagens para a saUde, bem

estar e hilbitos sociais que sabemos importantes para quem os pratica. 

Divulgar e promover pessoas que fazem desporto, apesar da sua vida academica au 

profissional e ainda assim alcane;am resultados competitivos deve servir de exemplo para 

criane;as, jovens e adultos. 

Cabem nestas qualificae;Oes duas pessoas limianas que se tern destacado como atletas, mas 

que tern tambem sucesso na sua vida academica e profissional. sao elas a Ana Rita Carneiro e 

0 lufs AntOnio da Rocha Magalh~es. 

Ambos se tern destacado, nos Ultimos a nos, como atletas de Trail e ja este a no conquistaram 

p6dios. 

Ana Rita Carneiro, 19 anos, estudante na Faculdade de Direito da Universidade do Porto, 

natural e residente em Ponte de lima, atleta da EDL Trail. 

Tudo comes:ou no ano de 2015 quando se juntou a um grupo de corrida do ginasio Clube 

Nautico de Ponte de lima que corria todas as quartas-feiras. Junto u-se ao grupo e comes:ou a 

ganhar interesse pela corrida, porque ja a fazia ginasto mas queria fazer algo mais e entao 

surgiu essa oportunidade (confessa que fui urn pouco a medo, porque inicialmente n~o 

gostava nada de correr). 

Em Junho de 2016 teve a oportunidade de fazer um Trail no Monte da Padela, em Barroselas, e 

decidiu experimentar algo que seria completamente novidade para si. A verdade e que correu 

bern, pais conseguiu um 2!! Iugar na classifica~ao da geral feminina e, ah~m disso, gostou da 

experi€ncia. Entao a partir daf foi fazendo mais algumas provas dentro da regiao do Alto 

Minho. 

No anode 2017, como estava tudo a correr muito bern, decidiu inscrever-me na Associas:ao de 

Trail Running de Portugal (ATRP) tornando-se federada e propondo-se a realizar o campeonato 

naclonal. E assim fol. Fez provas desde o Norte ate ao Algarve durante o ano e foi sempre 

conseguindo boas classificas:Oes no seu escalao, o que a levou a conquistar o titulo de Campea 

Nacional no escalao sub 23 no a no de 2017. 

Em 2018 renovou a sua inscris:ao na ATRP e esta de novo realizar o circuito nacional, a tentar 

manter os resultados no seu escalao e melhorar ao nfvel da classificas:ao geral. 

Neste seu percurso e essencial o apoio da sua a equipa - EDL Trail - que sao alem do mais, a 

sua a grande motivas:ao. sao eles que lhe dao todo o apoio necessaria. 



Par vezes e dificil tambem conciliar o desporto com os estudos, pais esta a estudar Dire ito na 

Faculdade de Direito da Universidade do Porto. Mas com esfor~o, organiza~i'io e dedica~i'io 

tudo consegue. E quando se quer multo uma coisa, nenhum objetivo e impossivel. 

0 que inicialmente era um medo tornou-se e e, atualmente, uma paixao. Ja nao consegue 

viver sem este desporto e esta multo feliz com isso. 

No passado dia 18 de fevereiro, conquistou mais um 11:1 Iugar no p6dio, na categoria JUnior 

Feminine Sub 23, no Santo Thyrso Ultra Trilhos 2018, ao percorrer os 28 Km em 04:28:05 

horas, representando as cores da EDL Trail. 

luis AntOnio da Rocha Magalhftes, 47 a nos, trabalhador dos CTT, naturale residente em Ponte 

de lima, da equipa Minho lima Trail. 

Foi vice-campeao nacional de Trail em 2015 com os mesmos pontes do primeiro, o desempate 

foi feito pelo nUmero de provas feitas em que o luis tinha menos do que o primeiro, em 2016 

nao participou no campeonato par falta de disponibilidade financeira e em 2017 fez o mfnimo 

exigido de provas para pontuar (6), 2 no Norte, 2 no Centro e 2 no Sui, ficou em 31:1 Iugar no 

campeonato nacional, mas os dais primeiros fizeram para cima de 10 provas. 

No Grande Trail Serra de Arga -3 vezes campeao do escalao, 22 Iugar em 2016 e em 2017, 12 

do escalao e 52 da geral, ficou atras da equipa de Cabo Verde, foi o 22 europeu da geral. 

Ponte da Barca, Trail Terras da Nobrega, venceu as duas edi~Oes, em 2016 e 2017, vencedor da 

geral do Trail curta. 

Hard Trail Monte da Padela- em 2015 vencedor da geral e em 2016 22 Iugar da geral. 

I nate I Piodao Trail- 11:1 Iugar do escalao em 2015 e em 2016. Prova do campeonato. 

Extreme Gen~s Marathon, meia maratona em estrada, a chamada maratona mais bela e dura 

do mundo, 22 do escalao e 82 da geral. Prova internacional. 

Santo Thyrso Ultra Trail (2018), 28 km, em 03:23:12 horas, 11:1 do escalao Vet M45. Prova 

campeonato. 

Estrela A~or Ultra Endurance- 12 escal~o. Prova do campeonato. 

Ultra Trail Serra da Freita- 12 do escatao. Prova do campeonato. 

12 Trail Bracara Augusta- 21:1 da geral, 11:1 do escalao. 

VI Ultra Trail Geira Romana- 21:1 escalao 

VII Ultra Trail Geira Romana- 21:1 da geral e 11:1 do escalao. 

Foi vencedor par dois anos consecutivos nas corridas D'Aventura em Esposende, um 

campeonato com 4 provas. 



Fafe Tra il Run- 22 do escalao. Prova do campeonato. 

Peneda-Geres, prova do Carlos Sa, 12 do esca lao. 

42 Leiria X-mas Night Trail {2015)- 12 do escalao. Prova do campeonato. 

Ultra Douro-Paiva- 32 do escalao. 

Trail do Castelo- 22 da geral. 

Ill Duratrail, Serra da Arrabida {2015)- 12 do escalao. Prova do campeonato . 

S. Silvestre de Viana do Castelo- 2i! edi~ao - 12 do escalao, 3i! edi~ao, 22 do escalao. 

$.Silvestre de Santa Marta- 2016, 22 escalao e 2017 22 do escalao. 

Vila Urbana Trail- Ponte de Lima- 22 da geral. 

1i! Corrida dos Bombeiros V. de Ponte de Lima- 12 do escalao. 

Pelas conquistas alcan~adas e pelo exemplo que transmitem para a sociedade, sobretudo para 

crian~as e jovens merecem um VOTO DE LOUVOR, pelas conquistas desportivas e respetivas 

classifica~oes, mantendo com sucesso a sua atividade academica e profissional os cidadaos: 

Ana Rita Carneiro 

Luis Ant6nio da Rocha Magalhaes 

Ponte de Lima, 26 de fevereiro de 2018. 

Os Vereadores eleitos pela lista de cidadaos independentes PLMT, 

. -~ 
Abel Baptista 

Maria Joao Sousa 



DECLARACIIO DE VOTO 

{Declara~ao de voto sobre o ponto 2.4 - "Processo de Obras N.f! 143/17- Processo 

Diverso N.fl295/17- Recurso Hierdrquico", reunifio de cdmara de 26 de fevereiro de 

2018). 

Foi agendado para reuniao de Camara Municipal de Ponte de Ponte de lima, em sua 

reuniao ordinaria de 26 de fevereiro de 2018 o ponte de ordem 2.4- "Processo de 

Obras N.9143/17- Processo Diverso NJ1295/17- Recurso Hierdrquico". 

Relativamente a este ponte apenas foi distribuido aos vereadores de eleitos par Ponte 

de lima Minha Terra, para o esclarecer, um documento com a informa~ao da recnica 

Superior Luisa Teixeira Duarte que contem o seguinte texto: "Do recurso hierilrquico 

interposto ao abrigo do disposto no art.2 193° e seguintes do CPA aprovado pelo 

Decreto~lei no 4/2015, de 7 de janeiro, devera o Sr. Vereador Eng.2 Vasco Ferraz. 

autor do ato, enviar ao Sr. Presidente da camara Municipal o procedimento de recurso 

para a C§mara Municipal conhecer do recurso e decidir o recursos. Nos termos do art.2 

1952 nQ 2, deve notificar~se o requerente da referida remessa do recurso. Ponte de 

lima 19 de fevererio de 2019." 

0 processo apenas esteve disponfvel para consulta na prOpria reuniEio da c§mara, ou 

seja, nao houve possibilidade de consulta do mesmo antes da prOpria reuni~o. 

Os vereadores signatilrios desconheciam qual o tear do despacho objeto de recurso, 

qual a fundamenta~ao do recurso, quem era o recorrente, que processo visava e que 

tipo de situa<;ao em concreto estava a ser proposta para ser votada. 

Ora o recurso e feito para urn Orgao executive que e composto por varies membros (7 

membros - presidente e 6 vereadores) ou seja, e um Orgao colegial e os seus 

elementos estao no 6rgao com o mesmo grau de responsabilidade face as decis5es 

(delibera>5es) que toma. 

Para se decidir de forma esclarecida E! necessaria haver tempo para ler OS documentos, 

estudil~los, verificar a legisla~ao aplicilvel, ver no terrene, se necessaria, ouvir t€cnicos, 

enfim poder aportar todas as informa<;Oes e pareceres necessaries para tamar uma 

decisao esclarecida, o que nao aconteceu neste case. 

Os vereadores signataries pautam a sua a<;ao, no exercfcio do mandata, par princfpios 

de legalidade, responsabilidade, isen<;Eio, seriedade, justi<;a e equidade. Considerando 

que neste caso nao conhecem, porque nao lhes foi possfvel conhecer, os fundamentos 



de facto, nem de direito, nem mesmo quem eram os recorrentes, nao pod em vincular

se a uma decis§o afirmativa ou negativa (voto a favor ou voto contra). 

Par tudo o exposto as vereadores eleitos pelo grupo de cidad§os independentes 

Ponte de Uma Minha Terra- PLMT, abstiveram-se na vota~;ao do ponto 2.4- "Processo 
de Obras NJl143/17- Processo Diverso N.g295/17- Recurso Hier6rquico", na reuniao 

de camara de 26 de fevereiro de 2018). 

Ponte de lima, 26 de fevereiro de 2018. 

Os Vereadorcs cleitos Ponte de Lima Minha Terra- PLMT, 

Abel Baptista 

Maria Joao Sousa 
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