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REUNIAO DA CAMARA MUNICIPAL 
DE 

PONTE DE LIMA 

Data da reuniiio: 30 de setembro de 2013 
Local da Reuniiio: Edificio dos Par;os do Concelho 

PRESEN<;AS: 

Presidente: 

Eng. Victor Manuel Alves Mendes 

Vereadores: 

Sr. Gaspar Correia Martins 
Dr. Filipe Agostinho Cruz Viana 
Dr.a Ana Maria Martins Machado 
Dr. Helio Lucas Fernandes Araujo 
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FALTAS: 0 Sr. Dr. Franclim Castro e Sousa, o Sr. Dr. Miguel Antonio 
Bacelar de Sousa Pires da Silva e a Sr.a Eng.a Estela Susana da Rocha 
Almeida nao estiveram presentes na reuniao de Camara, pelo que as suas 
faltas foram consideradas justificadas. 

Inicio da Reuniiio: Quinze horas 

Encerramento: Quinze horas e trinta minutos 

Secretdrio: Chefe de Divisiio Municipal: Dr. a Maria Sofia Fernandes Velho de 
Castro Ararijo 

Prestou Colaborar;iio Tecnica: Ma Guilhermina Franco 

Resumo Diario de Tesouraria: 
Sa/do ..................... 11.798.671,57 € 

OBS: 
A Ata foi aprovada por minuta 
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PERIODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA: -----------------------------

_ Intervenr;iio dos Vereadores: ------------------------------------------

- Nao houve interven<;5es. 
----------------------------~-----------------

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

resolu<;5es 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 92°, da Lei n. 0 169/99, de 18 de setembro, na 

reda<;ao que lhe foi dada pela Lei n.0 5-A/2002, de 11 de janeiro, e sem prejuizo da sua previa 

aprova<;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 02 de setembro de 20 13, pelo que vai a 

mesma ser assinada pelo Exm.0 Presidente e pelo Secretirio. Esta delibera<;ao foi tomada por 

maioria, com a absten<;ao do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana. ________________________ _ 

_ (02) DECLARA<;OES POLITICAS ______________ _ 

__ Usou da palavra em primeiro lugar o Sr. Presidente, tendo agradecido ao Sr. Vereadores 

pela forma como desempenharam as suas fun<;oes, fazendo urn balan<;o positivo das reunioes 

da Camara Municipal. Congratulou-se ainda, com a forma democnitica como decorreu o ato 

eleitoral, dentro da normalidade, nao tendo registo de qualquer ocorrencia. Manifestaram, o 

Sr. Presidente, o Sr. Vice- Presidente, Vereador Gaspar Martins, a Sr. Vereadora Dr.a Ana 

Machado e o Sr. V ereador Dr. Helio Lucas, a eleva<;ao com que decorreu todo o processo 

eleitoral em todo o territ6rio do Concelho de Ponte de Lima, refor<;ando como sempre o 

dissemos, uma consciencia de uma maturidade civica dos nossos concidadaos e por isso 

mesmo dar os parabens aos limianos e por ultimo felicitar todos quantos nestas elei<;5es 

participaram de uma forma direta no processo eleitoral destas elei<;5es autirquicas. ___ _ 

__ Usou da palavra o Dr. Filipe Viana, tendo declarado que e uma sensa<;ao extremamente 

agradavel chegar ao fim de uma etapa com a consciencia do dever cumprido. ______ _ 

ESPA<;O DE INTERVEN<;AO ABERTO AO PUBLICO: _______ _ 

__ Usou da palavra em primeiro lugar, Mario Monteiro apelando a participa<;ao civica, 

estrategias para a cidadania, com os contributos necessarios para a democracia participativa. 

__ De seguida usou da palavra o Dr. Tiago Matos, informando que se apercebeu no 

decorrer da campanha de muita gente insatisfeita, que tern o direito de ser ouvida pela Camara 

nao s6 em tempo de elei<;5es mas ao longo dos quatro anos. ________________________ _ 

_ (03) APROV A<;AO DA ACTA EM MINUTA:- Nos termos dos numeros 3 e 4, do 

artigo 92°, da Lei no 169/99, de 18 de Setembro, na reda<;ao que lhe foi dada pel a Lei n. o 5-

A/2002, de 11 de Janeiro, foi deliberado aprovar a ata desta reuniao, em minuta, para surtir 
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efeitos imediatos. Esta delibera<;ao foi tomada por maioria com a absten<;ao do Sr. Vereador 

Dr. Filipe Viana .. ____________________________ _ 

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

Camara declarou encerrada a reuniao pelas quinze horas e trinta minutos .. _---,-_____ _ 

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

0 Presidente, 

A Secretaria, 
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