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Reunião de 22 de junho de 2015 

REUNIÃO DA CÂMARA MUNICIPAL 
DE 

PONTE DE LIMA 

Data da reunião: 22 de ;unho de 2015 
Local da Reunião: Edifício dos Paços do Concelho 

PRESENÇAS: 

Presidente: 
Eng. Victor Manuel Alves Mendes 

Vereadores: 
Sr. Gaspar Correia Martins 
Dr" Ana Maria Martins Machado 
Eng" Manuel Pereira da Rocha Barros 
Enj( Vasco Nuno Ma2alhães Velho de Almeida Ferraz 
Dr. Mário Olímpio Máximo Monteiro 
Dr. Paulo Jor2e da Cunha Barreiro de Sousa 

2 

FALTAS: O Sr. Dr. Filipe Agostinho Cruz Viana não esteve presente na 
reunião da Câmara, por motivos pessoais e profissionais, pelo que a sua falta 
foi considerada justificada, sendo substituído pelo Sr. Dr. Mário Olímpio 
Máximo Monteiro. 

Início da Reunião: Quinze horas 

Encerramento: Dezassete horas e quinze minutos 

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

Prestou Colaboração Técnica: Ma Guilhermina Franco 

Resumo Diário de Tesouraria: 
Saldo ..................... 15.377.693,79 euros 

OBS: 
A Ata foi aprovada por minuta 

/ 
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PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA: ___________ _ 

_ O Sr. Presidente no uso da palavra propôs um voto de felicitações ao atleta Fernando 

Pimenta, pelas duas medalhas de prata conquistadas em Kl 1.000 e KJ 5.000, nos I Jogos 

Europeus que se realizaram no Azerbaijão. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade 

aprovar o voto proposto, devendo ser dado conhecimento ao atleta e ao clube. _____ _ 

Intervenção dos Vereadores : ______________________ _ 

_ Usou da palavra, em primeiro lugar o Sr. Vice-Presidente Gaspar Correia Martins, para 

felicitar os organizadores das Marchas de S. João. A Câmara Municipal deliberou por 

unanimidade felicitar os organizadores, devendo ser dado conhecimento a todas as marchas 
envolvidas. ______________________________ ___ 

De seguida a Sr.' Vereadora Dr.' Ana Machado queria registar e agradecer à Câmara 

Municipal por ter realizado a limpeza da entrada da urgência da ULSAM, agradecendo, na 

medida em que a entrada da urgência é o cartão-de-visita do hospital. ________ _ 

_ A seguir usou da palavra o Sr. Vereador Eng.o Manuel Barros considerando que 

deveríamos pensar em enquadrar a animação musical da Feira do Vinho Verde com o evento. 

Questionou ainda a Câmara relativamente ao concurso de vinhos, se os vinhos de Ponte de 

Lima concorreram ou não, pois o prémio foi para um vinho de fora do concelho. A Câmara 

tem um empréstimo de um milhão e meio de euros, não seria mais vantajoso arrumar com 

estes empréstimos? Referiu ainda que o piso da EN 204, na zona de Vitorino de Piães, e na 

EN 201, na zona de Fornelos, se encontra degradado, considerando que a Câmara deverá ter 

um papel ativo de persuasão junto das Estradas de Portugal. Referiu ainda a vegetação que se 

verifica nas bermas das estradas nacionais. Mais questionou a Câmara sobre o picadeiro que 

foi realizado junto ao Rio em S. João, custo da obra; se a mesma é a título definitivo ou 

provisório; se tem ou não todos os pareceres obrigatórios das entidades respetivas; deixou 

ainda o protesto pois esta obra não ter sido apresentada ao executivo previamente. _ __ _ 

_ Usou da palavra o Sr. Vereador Eng.o Vasco Ferraz para apenas referir que as marchas 

de S. João tem vindo a ter um crescimento notável de ano para ano. _________________ _ 

_ Por último usou da palavra o Dr. Mário Monteiro para parabenizar o atleta Fernando 

Pimenta; referiu que o dia 1 de junho merecia outra valorização municipal; dia) 7 de junho é 

o dia mundial de combate à desertificação, questionando a Câmara relativamente à 

privatização da água, como está o processo; saneamento básico para todas as freguesias; 

estrada municipal de Labrujó e Vilar do Monte para quando; passeios para as freguesias; faz 

hoje dois anos que o M51 se apresentou. ___________________ _ 
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___ O Sr. Presidente prestou os esclarecimentos tidos por necessários. _____________ _ 

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

acerca dos assuntos dela constantes. ---------------------------------------
___ (01) APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO ANTERIOR: - A Câmara Municipal em 

cumprimento do disposto no número 2, do artigo 57°, da Lei n.o 75/2013, de 12 de setembro, e 

sem prejuízo da sua prévia aprovação sob a forma de minuta, para efeitos do disposto nos 

números 3 e 4 do citado artigo, deliberou aprovar a ata da reunião realizada em 08 de junho de 

2015, pelo que vai a mesma ser assinada pelo Exmo. Presidente e pela Secretária. Esta 

deliberação foi tomada por maioria com quatro votos a favor e dois votos contra dos Srs. 

Vereadores EngO Manuel Barros e Dr. Mário Monteiro. ________________________ _ 

___ (02) OBRAS PARTICULARES _______________ ___ 

2.1 - PROCESSO DE LOTEAMENTO N° 8/05 - PEDIDO DE ALTERAÇÃO AO 

ALVARÁ DE LOTEAMENTO N° 8/07 - LOTE N." 6 - Faldejães - Arcozelo -

Requerente: Maria José Rodrigues Lopes - Aprovação. A Câmara Municipal deliberou 

por maioria com cinco votos a favor e um voto contra do Sr. Vereador Dr. Mário Monteiro 

aprovar a alteração. O Sr. Vereador Dr. Mário Monteiro apresentou declaração de voto que se 

anexa à presente ata como documento número um e, se considera como fazendo parte 

integrante da mesma. ______________________________________________ _ 

___ 2.2 - PROCESSO DE OBRAS N° 68/J5 - Requerente: Junta de Freguesia de 8árrio 

e Cepões - Presente um pedido a solicitar a isenção de taxas de licença de construção para 

legalização da construção do Centro de Convívio sito no lugar de Leirós. A Câmara 

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

Dr. Mário Monteiro conceder a isenção das taxas de licença de construção para legalização da 

construção do Centro de Convívio sito no lugar de Leirós, no valor total de € 614,28 ao abrigo 

da autorização genérica deliberada pela Assembleia Municipal na sessão de 24 de abril de 

2015. O Sr. Vereador Dr. Mário Monteiro apresentou declaração de voto, que se anexa à 

presente ata como documento número dois e, se considera como fazendo parte integrante da 
mesma. ______________________________________________________ ___ 

(03) JUNTAS DE FREGUESIA _______________ _ 

___ 3.1 - ASSOCIAÇÃO DE FREGUESIAS DO VALE DO NEIVA - Presente um oficio 

a solicitar uma comparticipação financeira destinada à obra de "Pavimentação das Ruas de S. 

André de Vilar e Pedreiras" . A Câmara Municipal deliberou por unanimidade atribuir uma 

comparticipação fmanceira de 70% até ao montante máximo de 12 985,00 euros, a transferir 

após a conclusão da obra ., ___________________________________________ _ 
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_3.2 - FREGUESIA DE CABAÇOS E FOJO LOBAL - Presente um oficio a solicitar 

uma comparticipação financeira destinada à obra de "Pavimentação da Rua de Tresmonde". A 

Câmara Municipal deliberou por unanimidade atribuir uma comparticipação frnanceira de 

70% até ao montante màximo de 17.1 03,1 O euros, a transferir após a conclusão das obras. _ 

_ 3.3 - FREGUESIA DE CALVELO - Presente um oficio a solicitar uma comparticipação 

frnanceira destinada à obra de "Pavimentação da Rua da Furoca". A Câmara Municipal 

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

montante máximo de 31 394,02 euros, a transferir após a conclusão da obra. _ ___ _ _ 

_ 3.4 - FREGUESIA DE BÁRRIO E CEPÕES - Presente um oficio a solicitar uma 

comparticipação financeira destinada à "Beneficiação e Pavimentação de diversas vias 

vicinais". A Câmara Municipal deliberou por unanimidade atribuir uma comparticipação 

financeira de 70% até ao montante máxinlo de 80 566, 36 euros, a transferir à medida da 

execuçãodaobra., _________________________ __ __ 

_ (04) ASSUNTOS DIVERSOS _______________ _ 

4.1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "PAVILHÃO DE FEIRAS E 

EXPOSIÇÕES EXPOLIMA ELABORAÇÃO DOS PROJETOS DE 

ESPECIALIDADES DE ENGENHARIA - Emissão de parecer favorável à adjudicação 

e à celebração de contrato à firma "Ferreira Lemos - Engenharia, Lda.", pelo valor de 

60.480,00 euros, acrescido de IV A à taxa legal em vigor. A Câmara Municipal deliberou 

por maioria com cinco votos a favor e um voto contra do Sr. Vereador Dr. Mário Monteiro 

emitir parecer favorável à adjudicação e à celebração de contrato com "Ferreira Lemos -

Engenharia, Lda.", pelo valor de 60.480,00 euros, acrescido de IV A à taxa legal em vigor. O 

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

como documento número um e, se considera como fazendo parte integrante da mesma. __ __ 

_ 4.2 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS SOFTW ARES 

MUSEO, ARCHEEVO, RETRJEVO E KOHA - Emissão de parecer favorável à 

abertura de procedimento por ajuste direto ao fornecedor "Keep Solutions, Lda.", pelo 

valor de 16.932,50 euros, acrescido de IV A à taxa legal em vigor. A Câmara Municipal 

deliberou por maioria com cinco votos a favor e um voto contra do Sr. Vereador Dr. Mário 

Monteiro emitir parecer favorável à abertura de procedimento por ajuste direto ao fornecedor 

"Keep Solutions, Lda.", pelo valor de 16.932,50 euros, acrescido de IVA à taxa legal em 

vigor. O Sr. Vereador Dr. Mário Monteiro apresentou declaração de voto, que se anexa à 

presente ata como documento número um e, se considera como fazendo parte integrante da 

mesma. _____________________________ _ 
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_ 4.3 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA SEGURANÇA NA FEIRA DO CAVALO 

- Emissão de parecer favorável à abertura de procedimento e adjudicação ao fornecedor 

"Segurvez Segurança Privada, Lda.", pelo valor de 4.290,00 euros, acrescido de IV A à 

taxa legal em vigor. A Câmara Municipal deliberou por maioria com cinco votos a favor e 

um voto contra do Sr. Vereador Dr. Mário Monteiro emitir parecer favorável à abertura de 

procedimento e adjudicação ao fornecedor "Segurvez Segurança Privada, Lda.", pelo valor de 

4.290,00 euros, acrescido de IV A à taxa legal em vigor. O Sr. Vereador Dr. Mário Monteiro 

apresentou declaração de voto, que se anexa à presente ata como documento número um e, se 

considera como fazendo parte integrante da mesma. ___________ __ _ 

_ 4.4 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTDOORS, MUPIES E LONAS PARA 

DIVERSOS EVENTOS · Emissão de parecer favorável à abertura de procedimento e 

adjudicação ao fornecedor "Bruno Edgar da Silva Puga - Acriar", pelo valor de 

3.055,00 euros, acrescido de IV A à taxa legal em vigor. A Câmara Municipal deliberou 

por maioria com cinco votos a favor e um voto contra do Sr. Vereador Dr. Mário Monteiro 

emitir parecer favorável à abertura de procedimento e adjudicação ao fornecedor "Bruno 

Edgar da Silva Puga - Acriar", pelo valor de 3.055,00 euros, acrescido de IVA à taxa legal em 

vigor. O Sr. Vereador Dr. Mário Monteiro apresentou declaração de voto, que se anexa à 

presente ata como documento número um e, se considera como fazendo parte integrante da 

mesma. ___________________________ _ 

_ 4.5 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ALUGUER DE SOM PARA DIVERSOS 

EVENTOS - Emissão de parecer favorável à abertura de procedimento e adjudicação ao 

fornecedor "Guimarães Pinto & Pinto, Lda.", pelo valor de 4.900,00 euros, acrescido de 

IV A à taxa legal em vigor. A Câmara Municipal deliberou por maioria com cinco votos a 

favor e um voto contra do Sr. Vereador Dr. Mário Monteiro emitir parecer favorável à 

abertura de procedimento e adjudicação ao fornecedor "Guimarães Pinto & Pinto, Lda.", pelo 

valor de 4.900,00 euros, acrescido de IVA à taxa legal em vigor. O Sr. Vereador Dr. Mário 

Monteiro apresentou declaração de voto, que se anexa à presente ata como documento 

número um e, se considera como fazendo parte integrante da mesma. _ _______ _ 

_ 4.6 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ALUGUER DE TENDA PARA A FEIRA 

DO VINHO VERDE - Emissão de parecer favorável à abertura de procedimento e 

adjudicação ao fornecedor "Publivaldevez, Lda.", pelo valor de 4.250,00 euros, 

acrescido de IV A à taxa legal em vigor. A Câmara Municipal deliberou por maioria com 

cinco votos a favor e um voto contra do Sr. Vereador Dr. Mário Monteiro emitir parecer 

favorável à abertura de procedimento e adjudicação ao fornecedor "Publivaldevez, Lda.", pelo 
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valor de 4.250,00 euros, acrescido de IV A à taxa legal em vigor. O Sr. Vereador Dr. Mário 

Monteiro apresentou declaração de voto, que se anexa à presente ata como documento 

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

_ 4.7 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE 30000 BROCHURAS 

"GRANITO PEDRAS FINAS" - Emissão de parecer favorável de não adjudicação do 

ajuste direto n° 16/2015. A Câmara Municipal deliberou por maioria com cinco votos a 

favor e uma abstenção do Sr. Vereador Dr. Mário Monteiro emitir parecer favorável de não 

adjudicação do ajuste direto n° 16/2015. O Sr. Vereador Dr. Mário Monteiro apresentou 

declaração de voto, que se anexa à presente ata como documento número dois e, se considera 

como fazendo parte integrante da mesma. _________________ _ 

4.8 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE REFEIÇÓES - Emissão de parecer favorável 

à abertura de procedimento e adjudicação ao fornecedor "Tulha Churrasqueira, Lda.", 

pelo valor de 243,90 euros, acrescido de IVA à taxa legal em vigor. A Câmara Municipal 

deliberou por maioria com cinco votos a favor e um voto contra do Sr. Vereador Dr. Mário 

Monteiro emitir parecer favorável à abertura de procedimento e adjudicação ao fornecedor 

"Tulha Churrasqueira, Lda.", pelo valor de 243,90 euros, acrescido de IVA à taxa legal em 

vigor. O Sr. Vereador Dr. Mário Monteiro apresentou declaração de voto, que se anexa à 

presente ata como documento número um e, se considera como fazendo parte integrante da 

mesma. _____________________________ _ 

4.9 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE REP ARAÇÓES EM DIVERSOS 

EDIFICIOS - Emissão de parecer favorável à abertura de procedimento e adjudicação 

ao fornecedor "Jesus Gonçalves & Filhos, Lda.", pelo valor de 935,00 euros, acrescido 

de IV A à taxa legal em vigor. A Câmara Municipal deliberou por maioria com cinco votos 

a favor e um voto contra do Sr. Vereador Dr. Mário Monteiro emitir parecer favorável à 

abertura de procedimento e adjudicação ao fornecedor "Jesus Gonçalves & Filhos, Lda.", pelo 

valor de 935,00 euros, acrescido de IV A à taxa legal em vigor. O Sr. Vereador Dr. Mário 

Monteiro apresentou declaração de voto, que se anexa à presente ata como documento 

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

4.10 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA ESPETÁCULO MUSICAL DE TIAGO 

BETTENCOURT - Emissão de parecer favorável à adjudicação ao fornecedor "Ruela 

Music Managemcnt, Lda.", pelo valor de 6.500,00 euros acrescido de IV A à taxa legal 

em vigor. A Câmara Municipal deliberou por maioria com cinco votos a favor e um voto 

contra do Sr. Vereador Dr. Mário Monteiro emitir parecer favorável à adjudicação ao 

fornecedor "Ruela Music Management, Lda.", pelo valor de 6.500,00 euros acrescido de IV A 



Reunião de 22 de junho de 2015 8 

à taxa legal em vigor. O Sr. Vereador Dr. Mário Monteiro apresentou declaração de voto, que 

se anexa à presente ata como documento número um e, se considera como fazendo parte 

integrante da 

mesma .. ______________________________________________________ ___ 

___ 4.11 - PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO GENÉRICA PARA A CELEBRAÇÃO DE 

CONTRATOS DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS - ART. 4° DA PORTARIA 149/2015, 

DE 26 DE MAIO. A Câmara Municipal deliberou por maioria com cinco votos a favor e 

um voto contra do Sr. Vereador Dr. Mário Monteiro aprovar a autorização genérica para a 

celebração de contratos de aquisição de serviços nos moldes previstos e apresentados na 

proposta da Chefe da Divisão Administrativa e Financeira. O Sr. Vereador Dr. Mário 

Monteiro apresentou declaração de voto, que se anexa à presente ata como documento 

número um e, se considera como fazendo parte integrante da mesma. ________________ _ 

___ 4.12 - AUTORIZAÇÃO PARA A RENOVAÇÃO, POR NOVO PEruODO DE UM 

ANO, DO CONTRATO DE TRABALHO EM FUNÇÕES PÚBLICAS A TERMO 

RESOLUTIVO CERTO AO ABRIGO E NOS TERMOS DO DISPOSTO NO ARTIGO 

54° DA LEI N°. 82-B/2014, DE 31 DE DEZEMBRO. A Câmara Municipal deliberou por 

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

acordo com a informação da Chefe da DAF, autorizar a renovação do contrato referido. _ _ 

4.13 - PROPOSTA DO SR. VEREADOR ENG ° MANUEL BARROS - "Férias 

Escolares". A Câmara Municipal deliberou por maioria com quatro votos contra do Sr. 

Presidente e dos Vereadores eleitos pelo CDS-PP, uma abstenção do Sr. Vereador Dr. Mário 

Monteiro e um voto a favor do Sr. Vereador EngO Manuel Barros rejeitar a proposta. O Sr. 

Vereador Dr. Mário Monteiro, o Sr. Presidente e os Vereadores eleitos pelo CDS-PP 

apresentaram declarações de voto, que se anexam à presente ata, como docum.entos números 

dois e três respetivamente e se consideram como fazendo parte integrante da mesma. ___ _ 

___ 4.14 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO DE 

VITORINO DE PIÃES - Presente um email a solicitar autorização para visitar o Museu do 

Brinquedo e Biblioteca Municipal a título gratuito. A Câmara Municipal deliberou por 

maioria com cinco votos a favor e uma abstenção do Sr. Vereador Dr. Màrio Monteiro 

autorizar a visita ao Museu do Brinquedo e à Biblioteca Municipal a título gratuito. O Sr. 

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

como documento número dois e, se considera como fazendo parte integrante da 

mesma. __________________________ _ 
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_4.15 - FACTOS CRUZADOS - ASSOCIAÇÃO ARTÍSTICA E CULTURAL -

Presente um email a solicitar a cedência da Expolima no período compreendido entre 29 de 

julho a 02 de agosto, para a realização da "Festa da Luz". A Câmara Municipal deliberou por 

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

autorizar a cedência do restaurante/cozinha da Expolima entre os dias 29 de julho a 02 de 

agosto, mediante o pagamento de 250,00 euros, acrescido de IV A à taxa legal em vigor. Mais 

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

Monteiro, autorizar a cedência da Expolima mediante apresentação de seguro, devendo 

requerer as licenças de ruído. O Sr. Vereador Dr. Mário Monteiro apresentou declaração de 

voto, que se anexa à presente ata como docum.ento número dois e, se considera como fazendo 

parte integrante da mesma. ______ ________________ _ 

4.16 - BASKET CLUB LIMIENSE - Presente um email a solicitar a isenção de 

pagamento na utilização das Piscinas Natura no dia 28 de junho, entre as 12:00 e as 13:00 

horas, aos atletas e monitores. A Câmara Municipal deliberou por maioria com cinco votos 

a favor e uma abstenção do Sr. Vereador Dr. Mário Monteiro autorizar a isenção de 

pagamento na utilização das Piscinas Natura no dia 28 de junho, entre as 12:00 e as 13:00 

horas, aos atletas e monitores. O Sr. Vereador Dr. Mário Monteiro apresentou declaração de 

voto, que se anexa à presente ata como documento número dois e, se considera como fazendo 

parte integrante da mesma. ______________________ _ 

_ 4.17 - GRUPO QUATRO VENTOS - Presente um email a solicitar a cedência do 

Teatro Diogo Bernardes a título gratuito, para o dia 18 de julho para a apresentação pública de 

um CD. A Câmara Municipal deliberou por maioria com cinco votos a favor e uma 

abstenção do Sr. Vereador Dr. Mário Monteiro autorizar a cedência do Teatro Diogo 

Bernardes a título gratuito, para o dia 18 de julho para a apresentação pública de um CD. O 

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

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

4.18 - COORDENADORA DO CENTRO EDUCATIVO DO TROVELA - Presente 

um email a solicitar autorização para as crianças do Centro Educativo frequentarem as 

Piscinas Municipais a título gratuito, durante o mês de julho. A Câmara Municipal deliberou 

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

autorizar as crianças do Centro Educativo do Trovela a frequentarem as Piscinas Municipais a 

título gratuito, até ao dia IOde julho, da parte da manhã, no máximo de cinco dias 

consecutivos. O Sr. Vereador Dr. Mário Monteiro apresentou declaração de voto, que se 



Reunião de 22 dejunho de 2015 10 

anexa à presente ata como documento número dois e, se considera como fazendo parte 

integrante da mesma. _______ _ 

_ 4.19 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS DO CENTRO EDUCA TIVO DA RIBEIRA 

Presente um email a solicitar autorização para utilização das Piscinas Municipais e visitas ao 

Museu do Brinquedo, Festival de Jardins, Biblioteca Municipal e Feira do Livro a título 

gratuito, de 08 a 29 de julho. A Câmara Municipal deliberou por maioria com cinco votos a 

favor e uma abstenção do Sr. Vereador Dr. Mário Monteiro autorizar a utilização das Piscinas 

Municipais e visitas ao Museu do Brinquedo, Festival de Jardins, Biblioteca Mtmicipal e 

Feira do Livro a título gratuito, de 08 a 29 de julho. O Sr. Vereador Dr. Mário Monteiro 

apresentou declaração de voto, que se anexa à presente ata como documento número dois e, se 

considera como fazendo parte integrante da mesma. _____ __________ _ 

4.20 - P.L. ARTE ASSOCIAÇÃO ARTESÃO PONTE DE LIMA - Presente um email 

a solicitar apoio logístico nos dias 17, 18 e 19 de julho para a realização da Feira de 

Artesanato. A Câmara Municipal deliberou por maioria com cinco votos a favor e uma 

abstenção do Sr. Vereador Dr. Mário Monteiro autorizar a cedência do palco para os dias 17, 

18 e 19 de julho para a realização da Feira de Artesanato. Mais deliberou por maioria com 

cinco votos a favor e uma abstenção do Sr. Vereador Dr. Mário Monteiro que os stands que 

participarem na feira não podem ocupar a zona relvada, não podendo ainda as barracas 

comprometer ou danificar a integridade do piso e das árvores. Mais deliberou por maioria 

com cinco votos a favor e uma abstenção do Sr. Vereador Dr. Mário Monteiro indeferir o 

pedido relativamente à cedência da aparelhagem sonora. O Sr. Vereador Dr. Mário Monteiro 

apresentou declaração de voto, que se anexa à presente ata como documento número dois e, se 

considera como fazendo parte integrante da mesma. ____________ __ _ 

_ 4.21 - CAL ASSOCIAÇÃO CULTURAL - COMUNIDADE ARTÍSTICA 

LIMIANA - Presente um email a solicitar apoio logístico para a realização da 6' edição do 

"Mercado das Artes" nos dias 17, 18 e 19 de julho. A Câmara Municipal deliberou por 

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

autorizar a cedência do Auditório Municipal para o dia 19 de julho entre as 15:00 e as 19:30 

horas; ceder um espaço para publicitação do evento através de uma lona a colocar pela CAL; 

isenção de taxa relativa à licença de ruído; bem como as domúdas na Pousada da Juventude 

nos dias 17 e 18 de julho. Mais deliberou por maioria com cinco votos a favor e uma 

abstenção do Sr. Vereador Dr. Mário Monteiro autorizar a cedência de um palco, cadeiras e o 

material de som e luz. O Sr. Vereador Dr. Mário Monteiro apresentou declaração de voto, que 
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se anexa à presente ata como documento número dois e, se considera como fazendo parte 

integrante da mesma., _ _ ________________________ _ 

_ 4.22 - TRÊSR'S - FORMAÇÃO, TURJSMO E LAZER, LDA. - Presente lUTI email a 

solicitar o Auditório Municipal para o dia 27 de junho, entre as 14:00 e as 18:00 horas. A 

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

Vereador Dr. Mário Monteiro autorizar a cedência do Auditório Municipal para o dia 27 de 

junho, entre as 14:00 e as 18:00 horas. O Sr. Vereador Dr. Mário Monteiro apresentou 

declaração de voto, que se anexa à presente ata como documento número dois e, se considera 

como fazendo parte integrante da mesma. ________________ _ 

_ 4.23 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO DO 

CENTRO ESCOLAR DA FACHA - Presente um email a solicitar autorização para a 

utilização das instalações do Centro Educativo da Facha no período compreendido entre 15 e 

26 de junho. A Câmara Municipal deliberou por maioria com cinco votos a favor e uma 

abstenção do Sr. Vereador Dr. Mário Monteiro autorizar a utilização das instalações do 

Centro Educativo da Facha no período compreendido entre 15 c 26 de junho. O Sr. Vereador 

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

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

_ 4.24 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS DO CENTRO EDUCATIVO DAS LAGOAS -

Presente um email a solicitar a redução de preços quanto à utilização da Piscina da Quinta de 

Pentieiros a partir do dia 22 de junho. A Câmara Municipal deliberou por maioria com cinco 

votos a favor e uma abstenção do Sr. Vereador Dr. Mário Monteiro autorizar a utilização da 

Piscina da Quinta de Pentieiros, a título gratuito, durante todo o dia no mês de junho e da 

parte da manhã até ao dia IOde julho. O Sr. Vereador Dr. Mário Monteiro apresentou 

declaração de voto, que se anexa à presente ata como documento número dois e, se considera 

como fazendo parte integrante da mesma. _________________ _ 

_ 4.25 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS DO CENTRO EDUCATIVO DA FEITOSA 

Presente um email a solicitar a isenção de preços relativos à utilização de diversos espaços 

públicos. A Câmara Municipal deliberou por maioria com cinco votos a favor e uma 

abstenção do Sr. Vereador Dr. Mário Monteiro autorizar a isenção de preços respeitante à 

utilização da Piscina Natura, Museu do Brinquedo e Festival Internacional de Jardins. O Sr. 

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

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

_ 4.26 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS DO CENTRO EDUCATIVO DA FACHA - Presente 

um email a solicitar autorização para utilização das piscinas municipais no âmbito das 
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proferias de verão. A Câmara Municipal deliberou por maioria com cinco votos a favor e 

uma abstenção do Sr. Vereador Dr. Mário Monteiro, autorizar a utilização das Piscinas de 

Freixo no máximo de cinco dias consecutivos, a partir do dia 22 de junho, no âmbito das 

proferias de verão. O Sr. Vereador Dr. Mário Monteiro apresentou declaração de voto, que se 

anexa à presente ata como documento número dois e, se considera como fazendo parte 

integrante da mesma. ___________ _______________ _ 

4.27 - REGULAMENTO DE MOSTRA DE cÃEs DE MATILHA NA FEIRA DE 

CAÇA, PESCA E LAZER DE PONTE DE LIMA - Aprovação. A Câmara Municipal 

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

Monteiro aprovar o regulamento. O Sr. Vereador Dr. Mário Monteiro apresentou declaração 

de voto, que se anexa à presente ata como documento número dois e, se considera como 

fazendo parte integrante da mesma. ______ _____________ _ 

_ O Sr. Vereador Dr. Paulo Sousa chegou neste ponto. ____________ _ 

_ 4.28 - 2" REVISÃO AO ORÇAMENTO E OPÇÕES DO PLANO 2015 - Aprovação. 

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

Vereador Dr. Mário Monteiro aprovar a 2" Revisão ao Orçamento e Opções do Plano 2015. O 

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

e se considera como fazendo parte integrante da mesma. O Sr. Vereador Dr. Mário Monteiro 

apresentou declaração de voto que se anexa à presente ata como documento número um e, se 

considera como fazendo parte integrante da mesma. ______________ _ 

4.29 - ADELINO TITO DE MORAIS - "IMAGENS ANTIGAS DE ARCOZELO" -

Presente tuna proposta da comissão editorial para aquisição de 30 exemplares. A Câmara 

Municipal deliberou por maioria com seis votos a favor e tuna abstenção do Sr. Vereador 

Dr. Mário Monteiro adquirir 30 exemplares da obra, pelo preço unitário de 4,92 euros. __ 

4.30 - A.A. PESSOA ESPECIAL LIMIANA - AAPEL - Presente um email a solicitar 

autorização para utilização das piscinas municipais a título gratuito, para um espetáculo 

solidário. A Câmara Municipal deliberou por maioria com seis votos a favor e tuna 

abstenção do Sr. Vereador Dr. Mário Monteiro autorizar a utilização das Piscinas Municipais 

a título gratuito, com a montagem de um palco no espaço exterior, no dia 27 de setembro, 

para a realização de um evento "Aquazumba", mediante a apresentação de seguro. O Sr. 

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

documento número dois e, se considera como fazendo parte integrante da mesma .. ____ _ 

_ 4.31 - HABITAÇÃO SOCIAL - Presente uma proposta da Sr." Vereadora Dr." Ana 

Machado a propor o realojamento de Rosa da Ascensão Lima, no Bairro da Poça Grande, 
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ArcozeJo, nu fogo Tl, Bloco 7, R/c Esquerdo, com uma renda apoiada no valor de 5,00 euros. 

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

Vereador Dr. Mário Monteiro, autorizar o realojamento da Sr". Rosa da Ascensão Lima, no 

Bairro da Poça Grande, Arcozelo, no fogo TI, Bloco 7, R/c Esquerdo, com uma renda 

apoiada no valor de 5,00 euros. O Sr. Vereador Dr. Mário Monteiro apresentou declaração de 

voto que se anexa à presente ata como documento número dois e, se considera como fazendo 

parte integrante da mesma. _____________________ _ 

_ 4.32 - HABITAÇÃO SOCIAL - Presente uma proposta da Sr· Vereadora Dr." Ana 

Machado a propor o realojamento de Maria Manuela Reis Correia, na Casa Amiga CMPL I 

da Urbanização do Castelhão, Freguesia de Ardegão, Freixo e Mato, Ponte de Lima, com uma 

renda apoiada no valor de 16,40 euros. A Câmara Municipal deliberou por maioria com seis 

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

de Maria Manuela Reis Correia, na Casa Amiga CMPL I da Urbanização do Castelhão, 

Freguesia de Ardegão, Freixo e Mato, Ponte de Lima, com uma renda apoiada no valor de 

16,40 euros. ____________________________ _ 

_ 4.33 - HABITAÇÃO SOCIAL - Presente uma infonnação do serviço Social a propor 

autorização de coabitação do companheiro de Maria de Fátima de Araújo Fernandes, na 

CMPL 2 Bárrio/Cepões. A Câmara Municipal deliberou por maioria com seis votos a favor 

e uma abstenção do Sr. Vereador Dr. Mário Monteiro autorizar a coabitação do companheiro 

de Maria de Fátima de Araújo Fernandes, na CMPL 2 Bárrio/CepÕes. ______ _ _ 

_ 4.34 - VENDA DE MATERIAL DE MERCHANDISING NO FESTIVAL 

INTERNACIONAL DE JARDINS - Fixação do preço de venda dos bonés produzidos com 

o novo design da mascote do Festival. A Câmara Municipal deliberou por maioria com seis 

votos a favor e uma abstenção do Sr. Vereador Dr. Mário Monteiro fixar em 3,00 euros o 

preço de venda dos bonés produzidos com o novo design da mascote do Festival internacional 
deJardms. _ _________________________ _ _ 

4.35 - "PROJETO DE REGULAMENTO INTERNO DE UTILIZAÇÃO DO 

P A VILHÁO MUNICIPAL DA FEITOSA" - Aprovação. A Câmara Municipal deliberou 

por unanimidade adiar o assunto para uma próxima reunião. _ ________ _ _ 

4.36 - "PROJETO DE REGULAMENTO INTERNO DE UTILIZAÇÃO DO 

PA VILHÃO MUNICIPAL DA RIBEIRA" - Aprovação. A Câmara Municipal deliberou 

por unanimidade adiar o assunto para uma próxima reunião. __________ _ 
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4.37 - "PROJETO DE REGULAMENTO INTERNO DE UTILIZAÇÃO DO 

PAVILHÃO MUNICIPAL DA FACHA" - Aprovação. A Câmara Municipal deliberou 

por unanimidade adiar o assunto para uma próxima reunião. _________ _ _ 

_ ESPAÇO DE INTERVENÇÃO ABERTO AO PÚBLICO: Não houve intervenções. _ 

_ (05) APROVAÇÃO DA ATA EM MINUTA:- Nos termos dos números 3 e 4, do artigo 

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

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

favor e um voto contra do Sr. Vereador Dr. Mário Monteiro. --------------------
_ENCERRAMENTO:- Nada mais havendo a tratar, o Excelentíssimo Presidente da 

Câmara declarou encerrada a reunião pelas dezassete horas e quinze minutos. _______ _ 

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

= 

A Secretária, 
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MOVIMENTO 51 

DECLARAÇÃO DE VOTO 

com os fundamentos e considerandos seguintes: 

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

decisão em causa, com violação legal da Lei das Autarquias Locais e dos mais elementares 

direitos democráticos; 

2 - Considerando que na reunião de hoje, o ora Vereador não recebeu a respectiva 

documentação do ponto em causa, uma regra geral no anterior e neste mandato, razão pela 

qual também foi intentada a competente acção judicial para o efeito; 

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

autárquicos na realização dum projecto em comum; cfr. : orçamento participativo; participação 

civica, abertura à sociedade civil , serviço imparcial e permanente e participação de ideias; 

4 - Considerando que a politica de falta de hábito democrático continua, numa lógica de 

imposição e não de diálogo construtivo; 

5 - Considerando que a nossa Vila de Ponte de Lima, com 890 anos de existência, nos 

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

principio da representatividade e do espirito democrático das nossas raizes. 

7 - Por princípio, entende o ora Vereador que todas as decisões dos órgãos de serviço 

público e bem comum, que importem gastos da despesa pública ou formas análogas, deverão 

ser tomadas, regra geral, mediante concurso público, o mais transparente possivel. 

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

Vereador que a forma não deverá ser essa. 
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MOVIMENTO 51 

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

princfpio da representatividade, da liberdade de opinião e do custo de oportunidade em 

causa, pelas pessoas e pelo nosso território, voto contra. 

Ponte de Lima, 22 de Junho de 2015, 

o Vereador do Movimento 51, 

l~o 341-0 ;2ii#Y)lk 
(Mário Monteiro) 
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MOVIMENTO 51 ..ibcü 

DECLARAÇÃO DE VOTO 

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

exerci cio das suas funções, declarar o seu voto de abstenção, no âmbito do ponto 

. 'ç '7. -I '·1-9 ' c.. , lZ'fl. '1. {b< Zr; 

com os fundamentos e considerandos se~uintes : i;?/ .. ; h ~ ' <T. 5~"éE(.:~ > 
''C'fr/ ç,~S __ : ~,~. . /'~ 

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

decisão em causa, com violação legal da Lei das Autarquias Locais e dos mais elementares 

direitos democráticos; 

2 - Considerando que na reunião de hoje, o ora Vereador não recebeu a respectiva 

documentação do ponto em causa, uma regra geral no anterior e neste mandato, razão pela 

qual também o ora Vereador se viu forçado a intentar a competente acção judicial para o 

efeito; 

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

autárquicos na realização dum projecto em comum; cfr.: orçamento participativo e 

participação de ideias; 

4 - Considerando que a politica de falta de hábito democrático continua, numa lógica de 

imposição e não de diálogo construtivo; 

5 - Considerando que a nossa Vila de Ponte de Lima, com 890 anos de existência, nos 

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

principio da representatividade e do espirito democrático das nossas raizes; 

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

serviço e não na esteira da pedagogia da subserviência. 

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

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

Ponte de Lima, 22 de Junho de 2015, 

O Vereador do Movimento 51, 

(Mário Monteiro) 
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Declaração de Voto 

Ponto 4.13 - Proposta do Sr. Vereador Eng.o Manuel Barros (PSD) - Férias 
Escolares 

o Municlpio de Ponte de Lima, confonne está previsto no programa para estes quatro anos de mandato e 
confonne se encontra consubstanciado nos Planos de Atividade anuais, tem vindo a promover um conjunto de 
açôes que visam proporcionar às crianças e jovens a participação em atividades desportivas e culturais durante 
as interrupções letivas como é o caso do Proférias - Programa de Férias Desportivas e Culturais. 

Neste contexto é aberta a oportunidade de participação a todas as crianças e jovens sinalizados pela Comissão 
de Proteção de Crianças e Jovens, sem qualquer custo, bem como, a outras crianças provenientes de famllias 
carenciadas. Com o Próférias evita-se a constituição de grupos de crianças que tenham como base a sua 
condição social , envolvendo estas crianças em grupos mais alargados e diversificados, promovendo-se desta 
fonna a sua integração e inclusão social. 

Apesar deste ano, excecionalmente, não se ter mostrado possivel a realização do Próférias, na medida em que 
não dispomos dos recursos humanos necessários, estando a deconrer os concurso de contratação de pessoal 
para o efeito de fonna a dar continuidade ao projeto nos próximos anos, a verdade é que o Municlpio assegurou 
a resposta em causa seja através da integração de algumas destas crianças no programas Oficinas de Verão da 
Paisagem Protegida, seja através do apoio logistico e financeiro que dá ás Juntas de Freguesia e Associações 
que promovem este serviço. A este apoio acresce ainda a entrada gratuita nos equipamentos desportivos e 
culturais do Municlpio, que fazem parte do leque de atividades que são promovidas nestes contextos. 

A proposta agora apresentada pelo PSD consiste numa iniciativa que o Municipio tem vindo a promover e 
implementar, sendo por isso um contributo inócuo, pois nada traz de novo à atuação da autarquia. 

Mais uma vez voltamos a referir, a propósito dos partidos da oposição apresentarem insistentemente propostas 
de natureza social, que as mesmas deverão ser mais ponderadas, realistas, crediveis e coerentes pois qualquer 
que seja a posição tomada pelo Presidente e os Vereadores eleitos pelo CDS-PP, a mesma irá constituir um 
motivo para a própria oposição reforçar o seu papel populista e demagógico. 

Perante tudo o exposto o Presidente e os Vereadores eleitos pelo CDS·PP votam contra a Proposta apresentada 
pelo PSD. 

Ponte de Lima, 22 de junho de 2015 

O Presidente da Câmara Municipal e Vereadores 
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Ex. MO SR. PRESIDENTE DA 

CÂMARA MUNICIPAL. DE 

PONTE DE LIMA 

?~ , ')(;". , \ 

FILIPE AGOSTINHO CRUZ VIANA, portador do 8.1. n.o 10904562, Vereador 

eleito desta Câmara Municipal na lista do MOVIMENTO 51, vem 

comunicar, nos termos da Lei das Autarquias Locais, a sua ausência na 

reunião desta Câmara Municipal, a realizar no dia 22 de Junho de 2015, 

por motivos pessoais e profissionais, sendo substituido nos termos 

legais pelo Dr. MÁRIO OLiMPIO MÁXIMO MONTEIRO, portador do B.1. n.o 

9917262, considerando·se Justificada a falta à presente reunião . •••••••••••••• 

Com os melhores cumprimentos. 

Ponte de Lima, 22 de Junho de 2015, 

O Vereador do MOVIMENTO 51, 

~Lr ~ir rá,Á '11 Vc~ 
(Filipe Agtinho Cruz Viana) 
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