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F AL TAS: 0 Sr. Dr. Filipe Agostinho Cruz Viana nao esteve presente na 
reuniao de Camara, pelo que a sua falta foi considerada justificada, sendo 
substituido pelo Sr. Dr. Mario Olimpio Maximo Monteiro. 

Inicio da Reuniiio: Quinze horas 

Encerramento: Dezassete horas e quarenta minutos 

Secrettirio: Chefe de Divisiio Municipal: Dr. a Maria Sofia Fernandes Velho de 
Castro Araujo 

Prestou Colaborariio Tecnica: Ma Guilhermina Franco 

Resumo Diario de Tesouraria: 
Sa/do ..................... 11.199.393,68 euros 

OBS: 
A Ata foi aprovada por minuta 

I 
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PERiODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA: -------------------------------
_ Intervenr;iio dos Vereadores: ------------------------------------------

_ Usou da palavra em primeiro lugar o Sr. Vereador Eng.0 Manuel Barros questionando a 

01mara sobre os seguintes assuntos: data prevista para a abertura e funcionamento do 

Pavilhao Gimnodesportivo da Facha; ponto de situa<;ao do cartao municipal das familias 

numerosas e do cartao municipal do idoso; polidesportivo ao ar livre em Refoios do Lima 

junto ao Lar N. Sr.a da Concei<;ao, esta abandonado, com os balnearios degradados, necessita 

de limpeza e alguma aten<;ao; Bar do Amado continua fechado gostaria de saber o ponto de 

situa<;ao; Linha de Alta Tensao, gostava de saber se a Camara Municipal ja tomou alguma 

posi<;ao, se vai dar algum apoio as Juntas de Freguesia e as iniciativas de algumas Juntas de 

Freguesia; acordos de execu<;ao da Lei n. 0 75/2013, ponto de situa<;ao, gostaria de saber sea 

Camara Municipal vai dar algum apoio as Juntas de Freguesia, que criterios estao a ser 

adotados e se os principios do art. o 121 o da Lei n. 0 7 5/2013, de 12 de setembro, estao ou nao a 

ser respeitados. Apresentou ainda urn requerimento com pedido de informa<;ao que fica anexo 

a presente ata como documento nfunero urn. ______________________________ _ 

De seguida usou da palavra o Sr. Vereador D. Mario Monteiro que abordou os seguintes 

assuntos: Carnaval, ficou muito aquem, deveria ter havido mais apoio ausencia de transporte 

de crian<;as; dia 4 de Mar<;o uma vez mais deveria ter tido outra aten<;ao, deveria ser feriado 

municipal, Dia da Outorga do Foral de Da Teresa; Reunioes publicas por todas as freguesias; 

Alta Tensao, esclarecimento aos municipes para contributes; desfile de folclore porque nao 

passou nos locais habituais; estrada de Vilar do Monte continua na mesma; 8 de Mar<;o dia 

das Na<;5es Unidas para os Direitos da Mulher, Resolu<;ao do Conselho de Ministros n.0 

103/13, V Plano Nacional para a Igualdade de Genero, Cidadania e nao Discrimina<;ao 2014-

2017; 15 de Mar<;o dia Mundial dos Direitos do Consumidor, cria<;ao da loja de cidadao; dia 

19 de Mar<;o dia do pai, qual a dinamica de comemora<;ao neste dia; incentives a taxa de 

natalidade; parques infantis; PDM, qual a situa<;ao atual; Escolas de Rebordoes de Souto, de 

Poiares e de Caba<;os e Fojo Lobal, sem desenvolvimentos. ______________________ _ 

_ 0 Sr. Presidente prestou. os esclarecimentos tidos por necessaries. ______________ _ 

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 57°, da Lei n. 0 75/2013, de 12 de setembro, e 

sem prejuizo da sua previa aprova<;ao sob a forma de minuta, para efeitos do disposto nos 
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numeros 3 e 4 do citado artigo, deliberou aprovar a ata da reuniao realizada em 03 de mar9o 

de 2014, pelo que vai a mesma ser assinada pelo Exmo. Presidente e pela secretaria. Esta 

deliberayao foi tomada por maio ria com seis votos a favor e uma abstenyao do Sr. V ereador 

Dr. Mario Monteiro. -------------------------------------------------------

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

2.1- PROCESSO DE LOTEAMENTO No 21189- PEDIDO DE ALTERA<;AO AO 

ALV ARA DE LOTEAMENTO No 21189 - LOTE No 8 - Requerente: Maria de Fatima 

Bezerra Cerqueira Pisco - Lugar de Campo Raso - Barro - Correlha - Aprova-rao. A 

Camara Municipal deliberou por maioria com seis votos a favor e urn voto contra do Sr. 

Vereador Dr. Mario Monteiro, aprovar a alterayao ao alvara de loteamento no 21/89. 0 Sr. 

V ereador Dr. Mario Monteiro apresentou declarayao de voto, que se anexa a presente ata 

como documento nlimero dois. 
-----------------------------------------------

_(03) OBRAS PUBLICAS _________________ _ 

3.1 - POLO EMPRESARIAL E INDUSTRIAL DA QUEIJADA - LOTEAMENTO 

"C" - Submissao a discussao publica. A Camara Municipal deliberou por maioria com 

seis votos a favor e urn voto contra do Sr. V ereador Dr. Mario Monteiro, submeter a discussao 

publica o Loteamento "C" do Polo Empresarial e Industrial da Queijada. 0 Sr. V ereador Dr. 

Mario Monteiro apresentou declarayao de voto, que se anexa a presente ata como documento 

nlimero tres. 
-------------------------------------------------------------

_(04) ASSUNTOS DIVERSOS -----------------

4.1 - PLANO DE PORMENOR PARA 0 NUCLEO DAS PEDREIRAS DAS 

PEDRAS FINAS - Determinar a elabora-rao do Plano de Pormenor de Interven-rao em 

Espa-ro Rural do Nucleo das Pedreiras das Pedras Finas; Aprovar os termos de 

referenda que fundamentam a sua oportunidade, fixando os respetivos objetivos e 

estabelecer o prazo de 12 meses, para a sua elabora-rao; Publicita-rao da delibera-rao. De 

acordo com o disposto no n° 2, do artigo 77 do RJIGT fixar o prazo, para formula-rao de 

sugestoes e demais informa-roes, a considerar no ambito do respetivo processo de 

elabora-rao, em 30 dias. A Camara Municipal deliberou por maioria com seis votos a favor 

e urn voto contra do Sr. Vereador Dr. Mario Monteiro, determinar a elabora<;ao do Plano de 

Pormenor de Interven<;ao em Espa<;o Rural do Nucleo das Pedreiras das Pedras Finas; aprovar 

os termos de referencia que fundamentam a sua oportunidade, fixando os respetivos objetivos, 

estabelecer o prazo de 12 meses, para a sua elabora<;ao; publicitar a deliberayao; fixar de 

acordo como disposto no n° 2, do artigo 77 do RJIGT em 30 dias o prazo para formula<;ao de 

sugestoes e demais informa<;oes, a considerar no ambito do respetivo processo de elabora<;ao. 
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0 Sr. Vereador Eng.0 Manuel Barros apresentou declara<;ao de voto que se anexa a presente 

ata, como documento numero quatro. ___________ ________ _ 

4.2 - AQUISI<;AO DE SERVI<;OS DE REPARA<;AO DE BOMBAS 

ELEVATORIAS DAS CAPTA<;OES DE NEIVA E S~ JOAO - Emissao de parecer 

favonivel a adjudica~ao e celebra~ao de contrato ao fornecedor "Cristiano & Manuel 

Rodrigues Fernandes, Lda." pelo valor de 8.048,00 euros acrescido de IVA a taxa legal 

em vigor. A C.~mara Municipal deliberou por maioria com seis votos a favor e urn voto 

contra do Sr. Vereador Dr. Mario Monteiro, emitir parecer favoravel a adjudica<;ao e a 
celebra<;ao de contrato ao fornecedor "Cristiano & Manuel Rodrigues Fernandes, Lda.", pelo 

valor de 8048,00 euros. ________________ ________ _ 

_ 4.3 - AQUISI<;AO DE PRESTA<;AO DE SERVI<;OS PARA A CERTIFICA<;AO 

LEGAL DAS CONTAS MUNICIPAlS- Emissao de parecer favoravel a abertura de 

procedimento de ajuste direto regime geral e constitui~ao do juri. A Camara Municipal 

deliberou por maioria com cinco votos a favor e dois votos contra dos Srs. Vereadores Eng.0 

Manuel Barros e Dr. Mario Monteiro, emitir parecer favoravel a abertura de procedimento de 

ajuste direto regime geral. Mais deliberou por maioria com cinco votos a favor e dois votos 

contra dos Srs. Vereadores Eng.0 Manuel Barros e Dr. Mario Monteiro, designar o jliri do 

procedimento sendo constituido pelo Sr. Vice Presidente Gaspar Correia Martins, Chefe da 

DAF, Dfl. Maria Sofia Fernandes Velho de Castro Araujo e Dr.a Maria de Fatima Carvalhosa 

Lopes. 0 Sr. Vereador Eng.0 Manuel Barros apresentou declara<;ao de voto que se anexa a 
presente ata como documento numero cinco. ___________ _ _____ _ 

4.4 - AUTORIZA<;AO GENERICA PARA DISPENSA DE PARECER PREVIO DA 

CAMARA NA CELEBRA<;AO DE CONTRATOS DE PRESTA<;AO DE SERVI<;OS 

DESDE QUE NAO SEJA ULTRAPASSADO 0 MONTANTE ANUAL DE 5.000,00 

EUROS. A Camara Municipal deliberou por maioria com seis votos a favor e urn voto 

contra do Sr. V ereador Dr. Mario Monteiro, aprovar a dispensa de parecer previo na 

celebra<;ao de contratos de presta<;ao de servi<;os, nos termos da informa<;ao da chefe de 

Divisao Administrativa e Financeira. --------------------- --
4.5 - FBU CONSTRU<;OES - Altera~ao do valor de venda do lote B-L3 do Polo 

Industrial e Empresarial da Queijada deliberado pela Camara Municipal a 30/12/2013. 

A Camara Municipal deliberou por maioria com seis votos a favor e urn voto contra do Sr. 

Vereador Dr. Mario Monteiro, aprovar a altera<;ao do valor de venda do lote B-L3 do Polo 

Industrial e Empresarial da Queijada, deliberado pela Camara Municipal a 30112/2013 para 
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20.727,51 euros. 0 Sr. Vereador Dr. Mario Monteiro apresentou declara<;:ao de voto que se 

anexa a presente ata, como documento nfunero seis. ______________ _ 

4.6 - REGULAMENTO DO ALBERGUE DA QUINTA DE PENTIEIROS -

Aprova~ao. A Camara Municipal deliberou por maioria com seis votos a favor e urn voto 

contra do Sr. V ereador Dr. Mario Monteiro, aprovar o regulamento do Albergue da Quinta de 

Pentieiros. -------------------------------
4.7- REGULAMENTO INTERNO DO CENTRO EDUCATIVO DAS LAGOAS-

Aprova~ao. A Camara Municipal deliberou por maioria com seis votos a favor e urn voto 

contra do Sr. Vereador Dr. Mario Monteiro, aprovar o regulamento intemo do Centro 

Educativo das Lagoas. ---------------------------

_4.8 - REGULAMENTO INTERNO DO PARQUE DE CAMPISMO DA QUINTA 

DE PENTIEIROS - Aprova~ao. A Camara Municipal deliberou por maioria com seis 

votos a favor e urn voto contra do Sr. Vereador Dr. Mario Monteiro, aprovar o regulamento 

intemo do Parque de Campismo da Quinta de Pentieiros. _____________ _ 

4.9 - REGULAMENTO DA PISCINA DA QUINTA DE PENTIEIROS -

Aprova~ao. A Camara Municipal deliberou por maioria com seis votos a favor e urn voto 

contra do Sr. Vereador Dr. Mario Monteiro, aprovar o regulamento da Piscina da Quinta de 

Pentieiros. --------------------------------
_4.10 - REGULAMENTO DO POLIDESPORTIVO DAS LAGOAS - Aprova~ao. A 

Camara Municipal deliberou por maioria com seis votos a favor e urn voto contra do Sr. 

V ereador Dr. Mario Monteiro, aprovar o regulamento do Polidesportivo das Lagoas. __ _ 

4.11 - REGULAMENTO DO PARQUE DE CAMPISMO DA QUINTA DE 

PENTIEIROS - SERVI<;O DA RESERV A ANUAL DE ESPA<;O - Aprova~ao. A 

Camara Municipal deliberou por maioria com seis votos a favor e urn voto contra do Sr. 

V ereador Dr. Mario Monteiro, aprovar o regulamento do Parque de Cam pismo da Quinta de 

Pentieiros - Servi<;:o da Reserva Anual de Espa<;:o. _______________ _ 

4.12 - REGULAMENTO DO PARQUE DE CAMPISMO DA QUINTA DE 

PENTIEIROS - INSTALA<;OES DE ALOJAMENTO - Aprova~ao. A Camara 

Municipal deliberou por maio ria com seis votos a favor e urn voto contra do Sr. V ereador 

Dr. Mario Monteiro, aprovar o regulamento do Parque de Campismo da Quinta de Pentieiros 

- Instala<;:5es de Alojamento. _______________________ _ 

4.13 - REGULAMENTO DAS CASAS DE ARRIGO - Aprova~ao. A Camara 

Municipal deliberou por maioria com seis votos a favor e urn voto contra do Sr. Vereador 

Dr. Mario Monteiro, aprovar o regulamento das Casa de Abrigo. __________ _ 
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_4.14- ADRIL- ASSOCIA<;AO DE DESENVOLVIMENTO RURAL INTEGRADO 

DO LIMA - Quota Suplementar - Aprova~ao. A Camara Municipal deliberou por 

maioria com seis votos a favor e urn voto contra do Sr. Vereador Dr. Mario Monteiro, 

aprovar a quota suplementar. 0 Sr. Vereador Dr. Mario Monteiro apresentou declarayao de 

voto que se anexa a presente ata, como documento nfunero sete. ___________ _ 

_ 4.15- PROGRAMA TERRA REABILITAR- Presente uma informayao do Gabinete 

Terra e da DOU respeitante a candidatura apresentada pela Sr.a Ana Carina Vieira de 

Almeida, relativa ao edificio localizado nas Ruas Inacio Perestrelo e Agr6nomo Manuel 

Morais - Aprovayao. A Camara Municipal deliberou por maioria com seis votos a favor e 

uma abstenyao do Sr. Vereador Dr. Mario Monteiro, aprovar a candidatura. 0 Sr. Vereador 

Dr. Mario Monteiro apresentou declarayao de voto que se anexa a presente ata, como 

documento numero oito. ---- -----------------------
4.16- PROGRAMA TERRA REABILITAR- Presente uma informayao do Gabinete 

Terra e DOU respeitante a candidatura apresentada pelo Sr. Sergio Jose Lima Saraiva, 

relativa ao edificio localizado na Rua Padre Francisco Pacheco n°s 19, 21 e 23 - Aprovayao. 

A Camara Municipal deliberou por maioria com cinco votos a favor e uma abstenyao do Sr. 

Vereador Dr. Mario Monteiro, aprovar a candidatura. 0 Sr. Vereador Eng.0 Manuel Barros 

neste ponto nao votou, declarando-se impedido por motivos pessoais. 0 Sr. Vereador Dr. 

Mario Monteiro apresentou declarayao de voto que se anexa a presente ata, como documento 

nfunero nove. --------------------------------
4.17- "1° RALI VILA DE PONTE DE LIMA"- Presente uma proposta de Renato 

Pita para a realiza~ao do 1 o Rali em parceria com o Municipio de Ponte de Lima -

Aprova~ao. A Camara Municipal deliberou por maioria com seis votos a favor e uma 

abstenyao do Sr. Vereador Dr. Mario Monteiro, aprovar a realizayao do 1.0 Rali Vila de Ponte 

de Lima, assumindo as responsabilidades referidas na proposta, atribuindo urn apoio no valor 

de 2.560,00 euros. ------- - ----------------------
_4.18 - HABITA<;AO SOCIAL - Presente uma proposta do Serviyo de Avao Social a 

propor urn plano de pagamentos das rendas em atraso da inquilina Sr.a Rosa do Carmo 

Fernandes Pereira - Bairro de Faldejaes - Arcozelo. - Autorizayao. A Camara Municipal 

deliberou por maioria com seis votos a favor e uma abstenyao do Sr. Vereador Dr. Mario 

Monteiro, autorizar o plano de pagamentos das rendas em atraso, advertindo a inquilina que 

no caso de incumprimento, sera ordenado o despejo. 0 Sr. V ereador Dr. Mario Monteiro 

apresentou declarayao de voto que se anexa a presente ata, como documento numero dez. 
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4.19- BAIRRO DA PO(:A GRANDE- ATUALIZA(:AO TRIENAL DAS RENDAS 

- Aprova~ao. A Camara Municipal deliberou por maioria com seis votos a favor e uma 

absten<;ao do Sr. V ereador Dr. Mario Monteiro, aprovar a atualiza<;ao trienal das rendas do 

Bairro da Po<;a Grande. 0 Sr. V ereador Dr. Mario Monteiro apresentou declara<;ao de voto 

que se anexa a presente ata, como documento onze. _______________ _ 

4.20- PROPOSTA DO SR. VEREADOR DO PPD/PSD ENG.o MANUEL BARROS 

DE CRIA(:AO DE CENTRO DE MEDICINA DESPORTIV A DE PONTE DE LIMA -

Aprova~ao. A Camara Municipal deliberou por maioria com cinco votos contra e dois 

votos a favor dos Srs. Vereadores Eng. 0 Manuel Barros e Dr. Mario Monteiro, rejeitar a 

proposta. 0 Sr. V ereador Dr. Mario Monteiro, o Sr. Presidente e os Srs. V ereadores eleitos 

pelo CDS-PP apresentaram declara<;5es de voto que se anexam a presente ata, como 

documentos numero doze e treze, respetivamente .. ________________ _ 

4.21 - SPESTUNA - TUNA FEMININA DA UNIVERSIDADE FERNANDO 

PESSOA DE PONTE DE LIMA - Presente urn oficio a solicitar autoriza<;ao para a 

cobran<;a de bilhetes no festival de Tunas Femininas "X Ofelia", a realizar no dia 29 de 

mar<;o, pelas 21:00 horas no Audit6rio Rio Lima. A Camara Municipal deliberou por 

maioria com seis votos a favor e uma absten<;ao do Sr. Vereador Dr. Mario Monteiro, 

autorizar a cobran<;a de bilhetes no festival de Tunas Femininas "X Ofelia", a realizar no dia 

29 de mar<;o, pelas 21 :00 horas no Audit6rio Rio Lima, devendo a institui<;ao ser responsavel 

pelo pagamento de seguros inerentes a atividade em causa, observar a lota<;ao estipulada e 

outras disposi<;5es legais aplicaveis. 0 Sr. Vereador Dr. Mario Monteiro apresentou 

declara<;ao de voto, que se anexa a presente ata, como documento numero treze. ____ _ 

4.22 - CCD - CENTRO DE CULTURA E DESPORTO DOS TRABALHADORES 

DO MUNICIPIO DE PONTE DE LIMA- Presente urn oficio a solicitar autoriza<;ao para a 

utiliza<;ao das bicicletas "Lagoa" e autoriza<;ao para visita a "Casa da Sidra" na Quinta de 

Pentieiros, no dia 01 de maio. A Camara Municipal deliberou por maioria com seis votos a 

favor e uma absten<;ao do Sr. V ereador Dr. Mario Monteiro, autorizar a utiliza<;ao das 

bicicletas "Lagoa" e a visita a "Casada Sidra" na Quinta de Pentieiros, no dia 01 de maio. 0 

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

como documento numero catorze. 
-----------------------

4.23 - ESCOLA SECUNDARIA DE PONTE DE LIMA- Presente urn email a solicitar 

a cedencia do Audit6rio Rio Lima no dia 21 de mar<;o, a partir das 09:00 horas, para a 

realiza<;ao do "III Encontro de Jovens Animadores". A Camara Municipal deliberou por 

maio ria com seis votos a favor e uma absten<;ao do Sr. V ereador Dr. Mario Monteiro, 
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autorizar a cedencia do Audit6rio Rio Lima no dia 21 de mar<;o, a partir das 09:00 horas, para 

a realiza<;ao do "III Encontro de Jovens Animadores". 0 Sr. Vereador Dr. Mario Monteiro 

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

catorze. 
-----------------------------------------------------------------

4.24 - AGRUP AMENTO DE ESCOLAS DE PONTE DE LIMA - Presente urn oficio 

a solicitar a cedencia do Audit6rio Rio Lima para o dia 03 de maio, a partir das 21:30 horas, 

para a realiza<;ao de uma pe<;a de teatro. A Camara Municipal deliberou por maioria com 

seis votos a favor e uma absten<;ao do Sr. V ereador Dr. Mario Monteiro, autorizar a cedencia 

do Audit6rio Rio Lima para o dia 03 de maio, a partir das 21:30 horas, para a realiza<;ao de 

uma pe<;a de teatro. 0 Sr. Vereador Dr. Mario Monteiro apresentou declara<;ao de voto que se 

anexa a presente ata, como documento numero catorze. ____________________________ _ 

4.25 - JOSE LIMA MONTEIRO DE BARROS - PUSKAS - Presente urn oficio a 

solicitar a cedencia da sala de exposi<;oes da antiga Cadeia no periodo entre 31 de maio e 15 

de junho para a realiza<;ao de uma exposi<;ao de pintura. A Camara Municipal deliberou por 

maioria com seis votos a favor e uma absten<;ao do Sr. Vereador Dr. Mario Monteiro, 

autorizar a cedencia da sala de exposi<;oes da antiga Cadeia no periodo entre 31 de maio e 15 

de junho para a realiza<;ao de uma exposi<;ao de pintura. 0 Sr. V ereador Dr. Mario Monteiro 

apresentou declara<;ao de voto que se anexa a presente ata, como documento numero catorze._ 

4.26 - AGRUP AMENTO DE ESCOLAS ANTONIO FEIJO - Presente um email a 

solicitar a cedencia da tenda no Largo de Camoes no dia 22 de mar<;o, no periodo 

compreendido entre as 09:00 e as 13:00 horas. A Camara Municipal deliberou por maioria 

com seis votos a favor . e uma absten<;ao do Sr. V ereador Dr. Mario Monteiro, autorizar a 

cedencia da tenda no Largo de Camoes no dia 22 de mar<;o, no periodo compreendido entre as 

09:00 e as 13:00 horas. 0 Sr. Vereador Dr. Mario Monteiro apresentou declara<;ao de voto 

que se anexa a presente ata, como documento numero catorze. ______________________ _ 

4.27 - COMANDO DISTRITAL DE OPERA(:OES DE SOCORRO DE VIANA DO 

CASTELO- Presente urn email a solicitar a cedencia do Audit6rio Rio Lima para o dia 12 

de abril, para a realiza<;ao de urn seminario subordinado ao tema "I J ornadas de Seguran<;a nas 

Opera<;oes - Agentes de Prote<;ao Civil". A Camara Municipal deliberou por maioria com 

seis votos a favor e uma absten<;ao do Sr. V ereador Dr. Mario Monteiro, autorizar a cedencia 

do Audit6rio Rio Lima no dia 12 de abril, para a realiza<;ao de urn seminario subordinado ao 

tema "I Jornadas de Seguran<;a nas Opera<;oes - Agentes de Prote<;ao Civil". 0 Sr. Vereador 

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

documento nlimero catorze. --------------------------------------------------
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4.28- CLAC CLUBE LIMIANO DE AUTOMOVEIS CLASSICOS- Presente urn 

email a solicitar a cedencia do Audit6rio Rio Lima para o dia 04 de abril, pelas 21:30 horas, 

para a exibi<;ao de documentario. A Camara Municipal deliberou por maioria com seis votos 

a favor e uma absten<;ao do Sr. V ereador Dr. Mario Monteiro, autorizar a cedencia do 

Audit6rio Rio Lima no dia 04 de abril, pelas 21:30 horas, para a exibi<;ao de documentario. 0 

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

como documento nfunero catorze. ---------------------------------------------
4.29 ALARGAMENTO DE HORARIO DE FUNCIONAMENTO DE 

ESTABELECIMENTO COMERCIAL - Presente urn requerimento em nome Domingos 

Dias - Sociedade Unipessoal, Lda. a requerer o alargamento do horario de funcionamento de 

Cafe/Snack-Bar sito na Av.a de Sandiaes, 1452, freguesia de Sandiaes, ate as 04:00 horas aos 

fins-de-semana, incluindo domingos a noite e vesperas de feriado nos meses de mar<;o, abril, 

maio, junho, setembro, outubro e novembro e todos os dias dos meses de julho, agosto e 

dezembro. A Camara Municipal deliberou por maioria com seis votos a favor e urna 

absten<;ao do Sr. Vereador Dr. Mario Monteiro, autorizar o alargamento do horario de 

funcionamento de Cafe/Snack-Bar sito na Av.a de Sandiaes, 1452, freguesia de Sandiaes, ate 

as 04:00 horas aos fins-de-semana, incluindo domingos a noite e vesperas de feriado nos 

meses de mar<;o, abril, maio, junho, setembro, outubro e novembro e todos os dias dos meses 

de julho, agosto e dezembro, a titulo precario, sendo revogada esta autoriza<;ao caso hajam 

reclama<;oes devidamente fundamentadas. 0 Sr. V ereador Dr. Mario Monteiro apresentou 

declara<;ao de voto que se anexa a presente ata, como documento nfunero catorze. ________ _ 

_ 4.30 - PEB - PARQUE DE EXPOSI<;OES DE BRAGA - Presente urn oficio a 

solicitar a coloca<;ao de bandeirolas alusivas a AGRO 2014. A Camara Municipal deliberou 

por maio ria com seis votos a favor e urna absten<;ao do Sr. V ereador Dr. Mario Monteiro, 

autorizar a coloca<;ao de bandeirolas alusivas a AGRO 2014, fora da area urbana e com 

isen<;ao de taxas, devendo as mesmas serem retiradas logo a seguir a realiza<;ao do evento. 0 

Sr. V ereador Dr. Mario Monteiro apresentou declara<;ao de voto que se anexa a presente ata, 

como docurnento numero catorze. ---------------------------------------------
_ 4.31- VALEN<;A HOQUEI CLUBE- Presente urn email a solicitar autoriza<;ao para 

utilizar o Pavilhao Municipal nos dias 18 e 20 de mar<;o, no periodo compreendido entre as 

21:00 e as 22:30 horas. A Camara Municipal deliberou por maioria com seis votos a favor e 

urna absten<;ao do Sr. Vereador Dr. Mario Monteiro, autorizar a utiliza<;ao do Pavilhao 

Municipal nos dias 18 e 20 de mar<;o, no periodo compreendido entre as 21:00 e as 22:30 
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horas. 0 Sr. V ereador Dr. Mario Monteiro apresentou declara<;ao de voto que se anexa a 
presente ata, como documento nfunero catorze. ________ _ _______ _ 

_ 4.32 - Elei~ao de representantes dos educadores de infancia e dos docentes do ensino 

basico e secundario dos agrupamentos de escolas publicas para o Conselho Municipal de 

Educa~ao - Aprova<;ao das normas eleitorais e do boletim de candidatura. A Camara 

Municipal deliberou por maio ria com seis votos a favor e uma absten<;ao do Sr. V ereador 

Dr. Mario Monteiro, aprovar as normas eleitorais e do boletim de candidatura. 0 Sr. Vereador 

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

docurnento numero catorze. --------------------------
_(05) ATRIBUI<;AO DE SUBSIDIOS ______________ _ 

5.1- FABRICA DA IGREJA PAROQUIAL DE SANTA MARIA DOS ANJOS-

Presente urn oficio a solicitar a atribui<;ao de urn subsidio no ambito do projeto de 

conserva<;ao e preserva<;ao da Igreja Matriz. A Camara Municipal deliberou por maioria 

com seis votos a favor e urna absten<;ao do Sr. Vereador Dr. Mario Monteiro, atribuir urn 

subsidio de 20% ate ao montante maximo de 11.700,00 euros, mediante protocolo a 

estabelecer com a Fabrica da lgreja Paroquial de Santa Maria dos Anjos. _ ______ _ 

5.2 - P AROQUIA DE S. JOAO DA RIBEIRA - Presente urn oficio a solicitar a 

atribui<;ao de urn subsidio no ambito do projeto de conserva<;ao e preserva<;ao da lgreja. A 

Camara Municipal deliberou por maioria com seis votos a favor e urna absten<;ao do Sr. 

V ereador Dr. Mario Monteiro, atribuir urn subsidio de 20% ate ao montante maximo de 

21.540,00 euros, mediante protocolo a estabelecer com a Par6quia deS. Joao da Ribeira. __ 

5.3- PAROQUIA DE SANTA MARIA DE REFOIOS DO LIMA- Presente urn 

oficio a solicitar a atribui<;ao de urn subsidio no ambito do projeto de conserva<;ao e 

preserva<;ao da lgreja. A Camara Municipal deliberou por maioria com seis votos a favor e 

uma absten<;ao do Sr. V ereador Dr. Mario Monteiro, atribuir urn subsidio de 20% ate ao 

montante maximo de 3.934,90 euros, mediante protocolo a estabelecer com a Par6quia de 

Santa Maria de Refoios do Lima. ---------------------- --
_ (06) APROV A<;AO DA AT A EM MINUT A:- Nos termos dos numeros 3 e 4, do artigo 

57°, da Lei n° 75/2013, de 12 de Setembro, na reda<;ao que lhe foi dada pela Lei n.0 5-A/2002, 

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

imediatos. Esta delibera<;ao foi tomada por maioria com seis votos a favor e urn voto contra 

do Sr. Vereador Dr Mario Monteiro. ------------------ - ---
_ENCERRAMENTO:- Nada mais havendo a tratar, o Excelentissimo Presidente da 

Camara declarou encerrada a reuniao pelas dezassete horas e quarenta minutos. _____ _ 
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Para constar se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, vai ser assinada. ___ _ 

- A Secretaria, 

H--'-"'o."'--'r '-'"""-':.. ~S...c~~; c__,fi~-eli'--"'"""':>...<:».,=----¥LVl"'--'-'J\...a""""'----"'Jt~~ ·fro F\rf 



PO~EDELllB. 
Um partido ao seu lado 

PROPOSTA 

0 Concelho de Ponte de Lima e o mais representative na Associac;ao de Futebol de Viana do Castelo 

e no Institute de Actividades dos Tempos Livres (INA TEL), em numero de praticantes desportivos na 

modalidade. de futebol e de futsal. Alem destas modal ida des devemos sublinhar a presenc;a no 

basquetebol, h6quei em patins e patinagem artfstica, natac;ao, ballet, btt e canoagem. 

E um numero elevado de jovens que dedicam algum do seu tempo a actividade desportiva. Cumpre 

ao Municipio contribuir para a melhoria das condic;oes de pratica desportiva, sendo reconhecido 

que em materia de infraestruturas a situac;ao e positiva. Os campos de futebol de piso sintetico e os 

pavilhoes sao uma evidencia dessa positividade. 

Contudo a actividade desportiva assenta essencialmente na formac;ao do homem, devendo 

contemplar todas as vertentes que proporcionem o seu enriquecimento pessoal e da sua saude 

mental e ffsica. 

Nesta materia cabe aos clubes adotar uma polftica de prevenc;ao disponibilizando servic;os que 

garantam este equilibria entre o gosto pela pratica desportiva e as condic;oes ffsicas e anfmicas para 

o seu exercfcio. Sabemos que os clubes nao tem possibilidades financeiras para dar este apoio nas 

melhores condic;oes de seguranc;a e fiabilidade. 

Numa sociedade moderna em que devem existir preocupac;oes para garantir plenamente as 

condic;oes de assistemcia na saude a todos os cidadaos, muito mais se impoe que os praticantes 

desportivos sejam alva de uma atenc;ao especial consonante com a sua actividade ffsica sujeita a 

solicitac;oes intensas e a dar respostas em tempo certo. 

Neste sentido deve-lhes ser prestado um conjunto de servic;os de prevenc;ao de lesoes, de exames e 

diagn6sticos que sustentam a sua condic;ao para a pratica desportiva. Para alem dos exames 

normais (avaliac;~o biometrica; electrocardiograma; acuidade visual e auditiva; auscultac;ao cardfaca, 

etc), deverao ter ao seu alcance em caso de emergencia uma equipa dotada de desfibrilhador 

automatico com capacidade para prestar o suporte basico de vida. 

Neste sentido proponho que o Municipio erie o Centro de Medicina Desportiva de Ponte de 
Lima, que sera uma mais-valia para os clubes do concelho, uma garantia da saude e 
assistencia aos atletas, cidadaos limianos, e urn excelente apoio aos clubes que como 
sabemos vivem em permanente dificuldade financeira. 

Ponte de Lima, 21 de Fevereiro de 2014 

0 Vereador do PPD/PSD, 

(Manuel Pereira da Rocha Barros) 



Assunto: pedido de informac;ao 

.PSD 

PO~rE DE LI~1A 
Um partido ao seu lado 

Exmo. Senhor 
Presidente da Camara Municipal de 
Ponte de Lima 

Na qualidade de vereador do PPD/PSD solicito a V. Exa. no ambito do programa 

Centro com Vida Incentivo ao Arrendamento no Centro Hist6rico de Ponte de Lima, 

aprovado em reuniao da Camara Municipal de 3 de Setembro de 2012, uma listagem dos 

cidadaos que estao a usufruir dos incentivos previstos no programa, respetivas moradas e 

montantes de apoio concedidos, desde o inicio do citado programa ate a presente data. 

Com os melhores cumprimentos. 

Ponte de Lima, 17 de marc;o de 2014-03-16 

0 Vereador do PPS/PSD 



PO :'Iii£ DE LD.IA 
Um partido ao seu lado 

DECLARA(:AO DE VOTO 
Plano de lnterven~ao em Espa~o Rural do Nucleo de Pedreiras das Pedras Finas 

Na qualidade de vereador do PPD/PSD voto favoravelmente os termos de referencia que 

fundamentam a oportunidade de elabora<;iio do Plano de Pormenor para o Nucleo das 

Pedreiras das Pedras Finas e fixam os respectivos objetivos e estabelecem o prazo de 12 

meses para a sua elabora<;iio, bern como o prazo de 30 dias para a formula<;iio de sugestoes e 

apresenta<;iio de informa<;oes. 

A medida hoje aprovada e urn passo fundamental para compatibilizar a atividade de 

explora<;iio de inertes com as condicionantes do ordenamento do territ6rio, assegurando a 

racionaliza<;iio dos espa<;os de explora<;iio, a defini<;iio de metodologias e regras de 

explora<;iio e a recupera<;iio paisagistica e ambiental desta importante zona da freguesia de 

Arcozelo. 

De salientar que no desempenho de fun<;oes de membro da Assembleia Municipal de Ponte 

de Lima defendi, em varias reunioes desse 6rgiio, a elabora<;iio de instrumentos de 

planeamento e ordenamento das areas afetas a atividade extrativa, considerando tais 

instrumentos indispensaveis para garantir a sobrevivencia da industria das rochas 

omamentais de Arcozelo e reduzir os riscos de destrui<;iio abusiva do patrim6nio ambiental e 

paisagistico. 

Nesta fase do procedimento e nos termos do disposto na legisla<;iio em vigor havera urn 

prazo de 30 dias para participa<;iio dos interessados, podendo ser formuladas sugestoes e 

apresentadas informa<;oes. Recomendo que seja feita uma ampla divulga<;iio e sejam criadas 

condi<;oes para que a popula<;iio possa participar ativamente neste processo. 

Ponte de Lima, 17 de mar<;o de 2014 



POYIE DE Lllf.:\ 
Um partido ao seu lado 

DECLARA<;AO DEVOTO 
Aquisi~ao de Presta~ao de Servi~os para a Certifica~ao Legal das Contas Municipais 

Na qualidade de vereador do PPD/PSD voto contra a emissao de parecer favonivel a 
abertura de procedimento de ajuste direto para aquisic;ao de prestac;ao de servic;os para a 

certificac;ao legal das contas municipais por terem sido convidadas apenas empresas fora do 

concelho de Ponte de Lima, ignorando-se, mais uma vez, as firmas existentes no Municipio 

que possuem certificac;ao e competencia para concorrer a prestac;ao dos servic;os em causa. 

Este procedimento de constante marginalizac;ao dos empresarios limianos, em areas de 

atividade profissional devidamente qualificadas, e demonstrativo da falta de importancia que 

o executivo maioritario tern atribuido a valorizac;ao do tecido empresariallimiano. 

Ponte de Lima, 17 de marc;o de 2014 

0 Vereador do PPS/PSD 

(Manuel Barros) 
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MDV/MENTO 51 

DECLARACAO DE VOTO 

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

exercicio das suas fun96es, declarar o seu voto contra, no ambito do ponto 

com os fundamentos e considerandos seguintes: 

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 mandate, razao pela 

qual tambem foi intentada a competente ac9ao 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; participa9ao 

civica, abertura a sociedade civil, servi9o imparcial e permanente e participa9ao de ideias; 

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

imposi9ao e nao de dialogo construtivo; 

5 - Considerando que a nossa Vila de Ponte de Lima, com 888 anos de existencia, nos 

merece o maior respeito pela hist6ria dos nossos antepassados, bem como na esteira do 

principio da representatividade e do espirito democratico das nossas raizes. 

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

principio da representatividade, pelas pessoas e pelo nosso territ6rio, voto contra. 

Ponte de Lima, 17 de Mar~o de 2014, 

·mento 51, 

(Mario Monteiro) 

z 
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MDV/MENTO 51 

DECLARACAO DE VOTO 

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

exercicio das suas fun96es, declarar o seu voto contra, no ambito do ponte 

com os fundamentos e considerandos seguintes: 

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 ponte em causa, uma regra geral no anterior e neste mandate, razao pela 

qual tambem foi intentada a competente ac9ao judicial para o efeito; 

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

autarquicos na realiza9ao dum projecto em comum; cfr.: or9amento participative; participa9ao 

civica, abertura a sociedade civil, servi90 imparcial e permanents e participa9ao de ideias; 

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

imposi9ao e nao de dialogo construtivo; 

5 - Considerando que a nossa Vila de Ponte de Lima, com 888 anos de existencia, nos 

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

principio da representatividade e do espirito democratico das nossas raizes. 

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

principio da representatividade, pelas pessoas e pelo nosso territ6rio, voto contra. 

Ponte de Lima, 17 de Mar~o de 2014, 

0 Vereador do Movimento 51, 

(Mario Monteiro) 
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MDV/MENTO 51 

DECLARACAO DE VOTO 

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

exercicio das suas fun96es, declarar o seu voto contra, no ambito do ponte 

~.6 
com os fundamentos e considerandos seguintes: 

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 ponte em causa, uma regra geral no anterior e neste mandate, razao pela 

qual tam bern foi intentada a competente ac9ao 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; participa9ao 

civica, abertura a sociedade civil, servi9o imparcial e permanente e participa9ao de ideias; 

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

imposi9ao e nao de dialogo construtivo; 

5 - Considerando que a nossa Vila de Ponte de Lima, com 888 anos de existencia, nos 

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

principia da representatividade e do espirito democratico das nossas raizes. 

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

principia da representatividade, pelas pessoas e pelo nosso territ6rio, voto contra. 

Ponte de Lima, 17 de Mar~o de 2014, 

0 Vereador do Movimento 51, 

~ 
{Mario Monteiro) 
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MDV/MENTO 51 

DECLARACAO DE VOTO 

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

exercfcio das suas fun96es, declarar o seu veto contra, no ambito do ponte 

~-
com os fundamentos e considerandos seguintes: 

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 democn3ticos; 

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

documenta9ao do ponte em causa, uma regra geral no anterior e neste mandate, razao pela 

qual tambem foi intentada a competente ac9ao judicial para o efeito; 

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

autarquicos na realiza9ao dum projecto em comum; cfr.: or9amento participative; participa9ao 

cfvica, abertura a sociedade civil, servi9o imparcial e permanente e participa9ao de ideias; 

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

imposi9ao e nao de dialogo construtivo; 

5 - Considerando que a nossa Vila de Ponte de Lima, com 888 anos de existemcia, nos 

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

princfpio da representatividade e do espfrito democratico das nossas rafzes. 

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 Mar~o de 2014, 

0 Vereador do Movimento 51, 

~~ 

1 



MDV/MENTO 51 

DECLARACAO DE VOTO 

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

exercicio das suas fungoes, declarar o seu veto de abstengao, no ambito do ponte 

com os fundamentos e considerandos seguintes: 

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

decisao em causa, com violagao 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 

documentagao do ponte em causa, uma regra geral no anterior e neste mandate, razao pela 

qual tambem foi intentada a competente acgao judicial para o efeito; 

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

autarquicos na realizagao dum projecto em comum; cfr.: orgamento participative; participagao 

civica, abertura a sociedade civil, servigo imparcial e permanente e participagao 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 888 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. 

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

principia da representatividade, pelas pessoas e pelo nosso territ6rio, veto abstengao. 

Ponte de Lima, 17 de Mar~o de 2014, 

0 Vereador do Movimento 51, 

~ 

1 



MOVIMENTO 51 

DECLARACAO DE VOTO 

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

exercicio das suas func;6es, declarar o seu voto de abstenc;ao, no ambito do ponte 

com os fundamentos e considerandos seguintes: 

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

decisao em causa, com violac;ao 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 

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

qual tambem foi 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 realizac;ao dum projecto em comum; cfr.: orc;amento participative; participac;ao 

civica, abertura a sociedade civil, servic;o imparcial e permanente e participac;ao de ideias; 

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

imposic;ao e nao de dialogo construtivo; 

5 - Considerando que a nossa Vila de Ponte de Lima, com 888 anos de existencia, nos 

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

principia da representatividade e do espirito democratico das nossas raizes. 

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

principia da representatividade, pelas pessoas e pelo nosso territ6rio, voto abstenc;ao. 

Ponte de Lima, 17 de Mar~o de 2014, 

0 Vereador do Movimento 51, 

~ 
(Mario Monteiro) 

1 



1D 
MOVIMENTO 51 

DECLARACAO DE VOTO 

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

exercfcio das suas fungoes, declarar o seu voto de abstengao, no ambito do ponte 

com os fundamentos e considerandos seguintes: 

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

decisao em causa, com violagao 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 

documentagao do ponte em causa, uma regra geral no anterior e neste mandate, razao pela 

qual tambem foi intentada a competente acgao judicial para o efeito; 

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

autarquicos na realizagao dum projecto em comum; cfr.: orgamento participative; participagao 

cfvica, abertura a sociedade civil, servigo imparcial e permanente e participagao de ideias; 

4 - Considerando que a polftica 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 888 anos de existencia, nos 

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

princfpio da representatividade e do espirito democratico das nossas raizes. 

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

principia da representatividade, pelas pessoas e pelo nosso territ6rio, voto abstengao. 

Ponte de Lima, 17 de Marc;o de 2014, 

0 Vereador do . vimento 51, 

1 



MDV/MENTO 51 

DECLARACAO DE VOTO 

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

exercfcio das suas fungoes, declarar o seu voto de abstengao, no ambito do ponte 

fJ 
com os fundamentos e considerandos seguintes: 

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

decisao em causa, com violagao 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 

documentagao do ponte em causa, uma regra geral no anterior e neste mandate, razao pela 

qual tambem foi intentada a competente acgao judicial para o efeito; 

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

autarquicos na realizagao dum projecto em comum; cfr.: orgamento participative; participagao 

cfvica, abertura a sociedade civil, servigo imparcial e permanente e participagao de ideias; 

4 - Considerando que a polftica 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 888 anos de existencia, nos 

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

princfpio da representatividade e do espfrito democratico das nossas rafzes. 

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

princfpio da representatividade, pelas pessoas e pelo nosso territ6rio, voto abstengao. 

Ponte de Lima, 17 de Mar~o de 2014, 

0 Vereador do Movimento 51, 

(!l[:,-

1 



MDV/MENTO 51 

DECLARACAO DE VOTO 

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

exercicio das suas fungoes, declarar o seu veto a favor, no ambito do ponte 

com os fundamentos e considerandos seguintes: 

1 - Considerando que sempre defendemos essa existemcia em varias reunioes desta CM. 

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

o principia da representatividade, pelas pessoas e pelo nosso territ6rio, veto a favor. 

Ponte de Lima, 17 de Mar~o de 2014, 

0 Vereador do Movimento 51, 
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MOVIMENTO 51 

DECLARACAO DE VOTO 

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

exercfcio das suas fun96es, declarar o seu voto de absten9ao, no ambito do ponte 
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com os fundamentos e considerandos seguintes: 4 . <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 ponte em causa, uma regra geral no anterior e neste mandate, razao pela 

qual tam bern foi intentada a competente ac9ao judicial para o efeito; 

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

autarquicos na realiza9ao dum projecto em comum; cfr.: or9amento participative; participa9ao 

cfvica, abertura a sociedade civil, servi90 imparcial e permanente e participa9ao de ideias; 

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

imposi9ao e nao de dialogo construtivo; 

5 - Considerando que a nossa Vila de Ponte de Lima, com 888 anos de existencia, nos 

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

princfpio da representatividade e do espfrito democratico das nossas rafzes. 

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

princfpio da representatividade, pelas pessoas e pelo nosso territ6rio, voto absten9ao. 

Ponte de Lima, 17 de Mar~o de 2014, 

0 Vereador do Movim to 51, 
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Declara~ao de Voto 

Ponto 4.20 - Proposta do PSD Ponte de Lima · Centro de Medicina Desportiva 

Perante a proposta apresentada cumpre-nos, antes de mais, partilhar o reconhecimento da 

importancia da Medicina Desportiva na saude e na qualidade de vida das pessoas, sejam elas 

desportistas ou nao. 

Perante este fato o Municipio tem vindo a equacionar possiveis formas, no ambito das 

competencias que lhe estao legalmente atribuidas, de promover a implementa9ao de uma 

solu9ao mais eficaz e economicamente viavel que promova a realiza9ao de exames e 

acompanhamento medico, conforme a propria lei obriga, em todas as situa96es e para todos os 

praticantes desportivos, arbitros, juizes e cronometristas filiados ou que se pretendam filiar em 

federa96es dotadas de utilidade publica desportiva, tentando ainda alargar essa possibilidade 

aos jovens em geral, estimulando desta forma e desde cedo, a pratica de uma vida saudavel 

atraves do desporto. 

Estas a96es nao podem no entanto e como resulta da proposta passar pela criac;ao, 

propriamente dita, do Centro de Medicina Desportiva pois essa e uma competencia da 

administrac;ao publica que esta legalmente atribuida ao lnstituto Nacional do Desporto (IND) 

atraves do Decreta-Lei n.0 345/99 de 27 de agosto. Nem mesmo no ambito da colabora9ao com 

outras entidades se preve qualquer parceria com as autarquias locais. 

Segundo o mesmo diploma legal, os praticantes desportivos devem ser direcionados para o 

centro de medicina desportiva da respetiva area geografica de intervenc;ao ou para um medico 

com forma9ao especifica reconhecida pelo colegio da especialidade de Medicina Desportiva da 

Ordem dos Medicos, ou ainda para um medico titular do curso de p6s-gradua9ao em Medicina 

Desportiva aprovado por aquele 6rgao, nos casas em que se mostre justificado o 

aconselhamento medico-desportivo face a contraindica96es relativas a modalidade que o 

praticante pretende praticar. 

A presta9ao de servi9os esta neste quadro condicionada a titularidade da especializa9ao em 

Medicina Desportiva reconhecida pelo colegio da especialidade da Ordem dos Medicos. Assim, 

nao devera ser o Municipio a garantir esse servi90 aos praticantes desportivos ou a adquirir esse 

servi90 a terceiros. 

Assim, perante o exposto, nomeadamente o referido no segundo paragrafo, entendemos que a 

proposta apresentada, apesar de imbuida de preocupa96es das quais partilhamos, nao se 
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mostra como uma soluc;:ao ou contributo para o alcance dos objetivos a que se propoe par ser, 

na realidade, inexequivel no seu conteudo. 

Perante o exposto o Presidente da Camara Municipal e Vereadores eleitos pelo CDS-PP votam 

contra a Proposta apresentada. 

0 Presidente da Camara Municipal e Vereadores 
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