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- " REUNIAO DA CAMARA MUNICIPAL 
DE 

PONTE DE LIMA 

Data da reuniii.o: 29 de marfo de 2016 
Local da Reunilio: Edificio dos Pafos do Concel/w 

PRESEN<;AS: 

Presidente: 
Eng. Victor Manuel Alves Mendes 

Vereadores: 
Sr. Gaspar Correia Martins 
Dr11 Ana Maria Martins Machado 
Engo Manuel Pereira da Rocha Barros 
Enst Vasco Nuno Magalhaes Velho de Almeida Ferraz 
Dr. Mario Olimpio Maximo Monteiro 
Dr. Paulo Jorge da Cunha Barreiro de Sousa 

FALTAS: 0 Sr. Dr. Filipe Agostinho Cruz Viana ni\o esteve presente na 
reuniio da Cdmara, por motivos pessoais e profissionais, pelo que a sua falta 
foi considerada justificada, sendo substituido pclo Sr. Dr. Mario Olimpio 
MaXimo Monteiro. 

lnlcio da Reunitio: Quinze horas 

Encerramento: Dezoito Jwras 

Secretario: Cllefe de Divislio Mutticipal: Dr." Maria Sofia Fernandes Vellw lie 
Castro Araujo 

Prestou Colaborafiio Ticnica: M" Guillrermina Franco 

Resumo Diario de Tesouraria: 
Sa/do ..................... 15.604.985,42 euros 

OBS: :=----
A Ata foi aprovada por minuta 

c/) 
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_PERIODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA: -----------

-- 0 Sr. Presidentc no uso da palavra rcferenciou o Clube Nautico de Ponte de Lima que 

se sagrou mais uma vcz vcnccdor da Tac;a de Portugal de Maratonas. ________ _ 

__ Ainda no uso da palavra, 0 Sr. Presidente deu conhecimento a Cfunara da carta de 

agradecimento recebida do Sr. Eng. 0 Jo~o Gomes d'Abreu de Lima pcla homenagem prestada 

pela Cfunara aquando do falccimento de seu pai, Sr. Dr. Joao Gomes d'Abreu de Lima. __ 

_ lntervellfiio dos Vereadores: ---------------------

_ Usou da palavra, em primeiro lugur o Sr. Vereador Eng.0 Manuel Barros tendo refcrido 

que o edi flcio municipal onde se en contra instalado o Gabinetc Terra, tem uma zona 

abandonada em termos de limpeza, que esta abcrta ao publico. Considera que a Camara 

deveria pensar numa soluc;ao para aquelc espacro. Referenciou ainda que o edificio onde se 

localiza a casa de banho publica junto da Pras:a de CamCies esta a precisar de tuna boa 

limpeza, tendo em conta a sua localizayao, num espas:o nobre da nossa Vila, devendo nessa 

medida ser objeto de uma intervenc;:~o ao nfvel da limpeza e aparencia do edi ffcio. Reieriu 

ainda que no Largo do Terrdro em S. Martinho da Gandra, foi aterrado urn poc;:o centenario 

aquando das obras realizadas na zona por volta do anode 2013. Assim faria sentido recuperar 

esse po90 a exemplo do pos:o recuperado no Largo de Camoes, patrim6nio hist6rico da 

freguesia, tendo interesse em tcrmos patrimoniais a sua recuperas:~o. Propos ainda urn voto de 

congratulac;ao que fica anexo a presente ata, como documento nlimcro urn, e se considera 

como fazendo parte integranle da mesma. A Cfunara subscreveu o voto de congratulay~o 

proposto. __ _ 

__ De seguida usou da palavra o Sr. Vereador Dr. Mario Monteiro que abordou os 

scguintes assuntos: os honirios das reunioes de Cfunara trazem imensos inc6modos a quem 

trabalha; parabens a todos os ~xitos desportivos c educativos; revisao da carta educativa para 

quando; relat6rio do estatuto de oposiyao que deveria ser apresentado ate 31 de marc;o; Fundo 

Azul; orc;amcnto participative para quando; Ribeira moradores qucixam-se da falta de luz 

junto ao pavilhao; projeto das margens do Rio Lima e para anumar de vez ou pcnsam em 

levar avante; Dia Mundial da Juventude; parques infantis; livros escolarcs, refcic;oes e 

transportcs gratuitos; passeios de Calvelo; condominia da ma da feitosa nao se sabe se e 
dominio publico ou privado. despachos contradit6rios, sinais de transito arrancados pela 

Camara Municipal.---------------------------

--0 Sr. Vereador Dr. Paulo Sousa usou da palavra para deixar uma refcrcncia aos premios 

intemacionais na area do turismo atribuidos ao 'Cam1o's Boutique Hotel de Ponte de Lima', 

galardoado recentemente como premio "Best of Wine Tourism" na categoria de alojamento e 

ao restaurante tfpico 'A Carvalheira' que rcccbcu o prernio de "Plato de Oro", promovido pcla 
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Radio Turismo de Espanha, o primeiro galardao atribuido a run rcstaurante portugue:>, na 17.8 

edi9ao do XANTAR- Sal~o Intemacional de Gastronomia e Turismo, realizado em Ourense-

Espruilia. ________________________________________________________ _ 

Por ultimo usou novamente da palavra o Sr. Vercador Eng.o Manuel Barros 

questionando a Camara relativamente aos criterios de cria9ao e instalac;:ao dos parques 

infantis. Perguntou ainda se a Camara Municipal estava a pensar em construir mais parques 

infanti:s. Referiu que a Camara devcria ter mais cuidado na localiza<;ao daqueles atendendo a 

questoes de seguran9a, por considerar que a localizac;:ao do parque infantil de Refoios do Lima 

nao e a mais indicada, dada a sua proximidade a Estrada Nacional. ----------

0 Sr. Presidente e os Srs. Vereadores prestaram os esclarecimentos tides por 

necessaries. ---------------------- ----------
ORDEM DO DIA: Presente a ordem de trabalhos, foram tomadas as seguintes resoluc;:oes 

acerca dos assuntos del a constantes. ------------------ --------------
_ (01) APROV ACAO DA A TA DA REUNIAO ANTERIOR: - A Cfunara Municipal em 

cumprimento do disposto no ntimero 2, do artigo 57°, da Lei n. 0 75/2013, de 12 de sctcmbro, e 

sem prejuizo da sua previa aprovayao sob a forma de minuta, para efeitos do disposto nos 

numeros 3 e 4 do citado artigo, deliberou aprovar a ata da retmiao realizada em 14 de maryo 

de 2016, pelo que vai a mcsma ser assinada pelo Exmo. Presidente e pela Secretaria. Esta 

deliberayfto foi tomada por maioria com cinco votos a favor e dois votos contra dos Srs. 

Vereadorcs Eng.o Manuel BalTOS e Dr. Mario Monteiro. _____ _____________ _ 

_ (02) OBRAS PARTICULARES _______________ __ 

2.1 - PROCESSO DE LOTEAMENTO N° 1115 - LOCAL DA OBRA: RUA DOS 

TORNEIROS - REFOIOS DO LIMA - REQUERENTE: AGOSTINHO DE BARROS 

DANT AS E JOAQUIM DE BARROS DANT AS - Aprova~ao da arquitetura do projeto 

de loteamento. A Camara Municipal deliberou por maioria com seis votos a favor e urn 

voto contra do Sr. Vereador Dr. Mario Monteiro, aprovar a arquitetura do projeto de 

loteamento n.0 1/15. 0 Sr. Vereador Dr. Mario Monteiro apresentou declarayao de voto, que 

se anexa a presente ata, como documento nfunero dois, e se considera como fazendo parte 

integrante da mesma. _________________________________ _ 

_ (03) JUNTAS DE FREGUESIA _ _ ____________ _ __ 

_ 3.1 - FREGUESIA DE NA VIO E VITORINO DOS PIAES - Presente urn oficio a 

solicitar uma comparticipayao financeira destinada a obra de substitui9ao do telhado da Scde 

da Junta de Freguesia. A Cdmara Municipal deliberou por unanimidade atribuir uma 

comparticipa9ao financeira de 70% ate ao montante maximo de 3.258,00 euros, destinada a 
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obra de substituiy~o do telhado da Sede da Junta de Freguesia, a transferir ap6s a conclusao 

das obras. ------------------
--3.2 - FREGUESIA DA SEARA- Presente um oficio a solicitar uma comparticipayao 

financeira destinada a beneficia9ao de diversas mas da freguesia. A Camara Municipal 

deliberou por unanimidade atribuir uma comparticipayao no valor de 18.3 17,00 euros 

destinada a parte de repavimentayao nas zonas de vala e uma comparticipayao de 70% ate ao 

montante maximo de 3.569,00 euros destinada aos trabalhos de d.renagem, a transfcrir a 
medida da execu9ao dos trabalhos. --------------------------------------

3.3 - FREGUESIA DE SERDEDELO - Presente um oficio a solicitar uma 

comparticipayao fmanceira destinada a beneficia9ao das Ruas de Trigais, Fontes c Travessa 

da Pcna. A Camara Municipal deliberou por unanimidade atrihuir uma comparticipayao 

financeira de 70% ate ao montante maximo de 55.168,00 euros, destinada a obra de 

beneficiayao das Ruas de Trigais, Fontes c Travessa da Pena, a transferir a medida da 

execu9~0 dos trabalhos. ________ _ 

__ 3.4- FREGUESIA DA FACliA- Presente um ot1cio a solicitar uma comparticipa<;:ao 

financeira destinada a beneficia9ao do Largo da Borgonha. A Camara Municipal deliberou 

por unanimidade atribuir uma comparticipa9ao financeira de 70% ate ao montantc maximo 

de 15.894,00 euros destinada a obra de beneficias:ao do Largo d.a Borgonha, a transferir ap6s a 

conclusao dos trabalhos. ----------------------------------------------
_ (04) ASSUNTOS DIVERSOS _______________ _ 

_ 4.1 - RECRUT AMENTO EXCECIONAL NA MODALIDADE DE CONTRA TO 

DE TRABALHO EM FUNCOES PUBLICAS POR TEMPO INDETERMINADO DE 7 

ASSISTENTES OPERACIONAIS COM RECURSO A RESERV A DE 

RECRUT A MENTO - Aprova~i\o. A Cfunara Municipal deliberou por maio ria com seis 

votos a favor c mna absten¥ao do Sr. Vereador Dr. Mario Monteiro, aprovar o recrutamento 

excecional na modalidade de contrato de trabalho em fun9oes publicas por tempo 

indeterminado de sete assistentes operacionais com recurso a reserva de recmtamento. Mais 

deliberou por maioria com seis votos a favor e uma absten9ao do Sr. Vereador Dr. Mario 

Monteiro, submeter a apreciayaO e aprova9ao da Asscmbleia Municipal. _ _____ _ 

4.2 - PROCEDIMENTO CONCURSAL COMUM NA MODALJDADE DE 

RELA~AO JUR:iDICA POR TEMPO INDETERMINADO DE 2 TECNICOS 

SUPERIORES ~ ARQUITETO- Aprova.yao da proposta do Sr. Presidente da Camara 

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

absten9ao do Sr. Vereador Dr. Mario Monteiro, aprovar a proposta. ___ _ ____ _ 
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4.3 - PROTOCOLO DE PARCERIA ENTRE A DIRE~AO-GERAL DE 

AGRICULTURA E DESENVOLVTMENTO RURAL E 0 MUNICIPIO DE PONTE DE 

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

uma abstcncrao do Sr. Vereador Dr. Mario Monteiro, aprovar o protocolo. ----- 

- 4.4 - PROTOCOLO DE COOPERA<;AO TECNICO-FINANCEIRO ENTRE 0 

MUNICIPIO DE PONTE DE LIMA E 0 ClAD-CENTRO DE INFORMA(:AO, 

MEDIA<;AO E ARBITRAGEM DE CONSUMO - Deliberar no sentido submeter a 
apreciacrao c aprovac;ao da Assembleia Municipal o presente protocolo, ja aprovado pela 

Cfunara Municipal na reuniao ordinaria do dia 29 de fevereiro. A Camara Municipal 

deliberou por unanimidade submeter a apreciacrao e aprovacrao da Assembleia 

Municipa1. ____________________________ _ 
. 

4.5 - PASSE "HA... IR E VIR AO MUSEU E VOLT AR" - Aprova~ao da 

proposta de isen~oes e pedidos de autoriza\=io para cxccu~ao dos pianos de atividades 

dos muscus e centros de interpreta~ao. A Camara Municipal deliberou por maioria com 

seis votos a favor e uma abstencrao do Sr. Vereador Dr. Mario Monteiro, aprovar a proposta de 

isencroes e pedidos de autoriza9a:o para execU(;~o dos pianos de atividadcs dos museus e 

centros de interpretacrao. 0 Sr. Vereador Dr. Mario Monteiro apresentou declaracrao de voto, 

que se anexa a presente ata, como documento numero quatro, e se considera como fazendo 

parte integrante da mesma. ______________________ _ _ 

4.6 - FORMULA PARA VENDA AO COPO NA SALA DE PROVAS DO 

CENTRO DE INTERPRETA<;Ao E PROMO~AO DO VINHO VERDE- Aprova~ao. 

A Cfunara Municipal delibcrou por maioria com seis votos a favor e uma absten<;ao do Sr. 

Vereador Dr. Mario Monteiro, aprovar a f6m1ula proposta. 0 Sr. Vereador Dr. Mario 

Monteiro apresentou declatac;ao de voto, que se anexa a presente ata, como documento 

numero quatro, e se considera como t'azendo parte integrante da mesma. ______ _ 

__ 4. 7 - EXPOSJ~(}ES A REALIZAR NA TORRE DA CADEIA VELHA -

Aprovn~io. A Cfunara Mw1icipal delibcrou por maioria com seis votos a favor e uma 

abstencrao do Sr. Vercador Dr. Mario Monteiro, aprovar as exposic;e>es a realizar na Torre da 

Cadeia Velha, de acordo com o informado. 0 Sr. Vcreador Dr. Mario Monteiro apresentou 

declarac;ao de voto, que se anexa a presente ata, como documento nUm.ero quatro, e se 

considera como fazendo parte integrante da mesma. ____________ _ 

_ 4.8 - REALIZA~AO DE EXPOSI<;AO INTITULADA "POESIA ILUSTRADA" 

NA BIBLIOTECA MUNICIPAL - Autoriza~ao. A Cfi.mara Municipal deliberou por 

maioria com seis votos a favor c uma abstencrao do Sr. Vereador Dr. Mario Monteiro, ~ 

autorizar a realizac;ao da exposic;ao. 0 Sr. Vereador Dr. Mario Monteiro aprcsentou 
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declara9ao de voto, que sc ancxa a prcsente ata, como documento numero quatro, e se 

considera como fazendo parte integrante da mesma. ______________ _ 

__ 4.9- JUVENTUDE SOCIAL DEMOCRA TA DE PONTE DE LIMA- Ratifica~ao 

do despacho proferido pelo Sr. Presidente a 12 de rnar-ro a autorizar a cedencia do 

Auditorio Municipal para o dia 18 de rnar-ro. A Camara Municipal deliberou por maio ria 

com seis votos a favor e uma absten((ao do Sr. Vereador Dr. Mario Monteiro, ratificar o 

despacho proferido pelo Sr. Presidente da C§mara a 12 de mar9o, nos tcrmos e para os efeitos 

do disposto no n°3 do artigo 35° do Ancxo I da Lei n.0 75/13 de 12 de setembro, de 

autoriza<;ao de ccdcncia do Audit6rio Municipal para o dia 18 de maryo. 0 Sr. Vereador Dr. 

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

nfunero quatro, e se considera como fazendo parte integrante da mesma._~ ___ _ 

4.10- AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE PONTE DE LIMA- Presente urn 

pedido de ced~ncia do Teatro Diogo Bernardes no dia 10 de abril. A Camara Municipal 

deliberou por rnaioria com seis votos a favor e uma absten9a0 do Sr. V creador Dr. Mario 

Monteiro, autorizar a cedencia do Teatro Diogo Bemardes no dia 10 de abril. 0 Sr. Vercador 

Dr. Mario Monteiro apresentou declara9ao de voto, que se anexa a presente ata, como 

documcnto nfunero quatro, e se considera como fazendo parte integrante da mcsma. __ 

__ 4.11 - TURIHAB- ASSOCIA(.:AO DO TURlSMO DE HABITACAO- Presente 

urn pcdido de cedencia do AuditOrio Municipal no dia 7 de abril. A Camara Municipal 

deliberou por rnaioria com scis votos a favor e uma abstenyao do Sr. Vereador Dr. Mario 

Monteiro, autorizar a cedencia do Audit6rio Municipal no dia 07 de abril. 0 Sr. Vercador Dr. 

Mario Monteiro apresentou declara9~0 de voto, que se anexa a presente ata, como documento 

numero quatro, e se considera como fazendo parte integrante da mesma. _ _____ _ 

4.12 - ASSOCIACAO PAIS DO CENTRO ESCOLAR DA F ACHA - Ratitica-rao 

do despacho proferido pelo Sr. Presidente da Camara Municipal a 16 de mar-ro no 

sentido de autorizar o apoio solicitado para as atividades Pro Ferias da Pascoa 2016. A 

Cfunara Mtulicipal deliberou por rnaioria com seis votos a favor e uma abstencyao do Sr. 

Vereador Dr. Mario Monteiro, ratificar o despacho proferido pelo Sr. Presidente da Camara a 

12 de marcyo, nos tem1os e para os efeitos do disposto no n°3 do artigo 35° do Anexo Ida Lei 

n.0 75/13 de 12 de setembro, de autoriza<;~o do apoio solicitado para as atividades Pr6 Ferias 

2016. 0 Sr. Vercador Dr. Mario Monteiro apresentou declarayao de voto, que se anexa a 
prescnte ata, como documento numero quatro, e se considera como fazcndo parte integrante 

da mesma. ----------------------------------------------------------
_ _ 4.13 - KORNER SKATR SHOP - Presente urn pedido de autoriza~ao de 

realiza-riio de evento no dia 16 de abril no Skate Parque. A Camara Municipal deliberou 
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por maioria com seis votos a favor e uma absten9ao do Sr. Vereador Dr. Mario Monteiro, 

autorizar a realizac;ao do evento de acordo com o solicitado, condicionado a apresentac;:ao do 

seguro relative a realizac;:ao do evento, devendo o requerente deixar o recinto limpo. 0 Sr. 

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

como documento n(unero quatro, e se considera como fazendo parte integrante da 

mesma. _______ -----------------------

_ 4.14 - COMISSAO DE FEST AS EM HONRA DE S. GON<;ALO, DA VILA DE 

ARCOZELO - Presente um oficio a solicitar a ced~ncia de um palco e de contentor para 

os dins 7 e 8 de maio. A Gimara Municipal deliberou por maioria com seis votos a favor e 

wna abstenc;:ao do Sr. Vereador Dr. Mario Monteiro, autorizar a cedencia de W11 palco e de 

contentor para os dias 7 e 8 de maio. 0 Sr. Vereador Dr. Mario Monteiro apresentou 

declara9~0 de voto, que se anexa a presente ata, como documcnto nfuncro quatro, e se 

considcra como fazendo parte integrante da mesma. _____________ _ 

__ 4.15 - HABIT ACAO SOCIAL - Presente uma informa~ao do Servi~o Social a 

propor a revisiio do valor da rend a para o agregado familiar da Sr. a Maria de Fatima 

Araujo Fernandes, CMPL 2 de Vale - Barrio e Cepoes. A Camara Municipal deliberou 

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

autorizar a revisao do valor da renda do agrcgado familiar da Sr.11 Maria de Fatima Araujo 

Fernandes, CMPL 2 de Vale - Barrio c Ccpocs, para o valor mensal de 184,3 7 euros. 0 Sr. 

Vcrcador Dr. Mario Monteiro apresentou declarayao de voto, que se ancxa a prcsente ata; 

como docwnento nllm.ero quatro, e se considera como fazendo parte integrante da 

mesma. __________________________________________________________ ___ 

__ 4.16 - HABITACAO SOCIAL - Prcsente uma informa~ao do Servi~o Social a 

propor o pagamento em presta~oes das rendas em atraso da Rosa dos Prazeres Fontes 

Cerqueira relativas a Habita~i\o Social de Freixo. A Can1ara Municipal deliberou por 

maioria com seis votos a favor e uma absten9ao do Sr. Vereador Dr. Mario Monteiro, 

aut01;zar o pagamento em 21 prestayoes das rcndas em atraso da Rosa dos Prazeres Fontes 

Ccrqueira rclativas a Habitayao Social de Freixo, com o segui.nte plano de pagamentos: as 

prirneiras vinte presta9ocs no valor cada uma de 50,00€ e a vigesima-p1imeira no valor de 

33,50€. 0 Sr. Vereador Dr. Mario Monteiro apresentou declararyao de voto, que se anexa a 
presente ata, como documento nfunero quatro, e se considera como fazendo parte integrante 

da mcsma. ------------------------------------------------------------
_ 4.17- DESIGNA<;AO PARA EFEITOS DO DISPOSTO NO N.0 5 DO ART.o 9 

DO DECRETO-LEI N.o 165/2014, DE 5 DE NOVEMBRO, DO REPRESENT ANTE DA 

CAMARA MUNICIPAL NA CONFERENCIA DECISORIA SOBRE 0 PEDIDO DE 
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LICENCIAMENTO DE AMPLIA<;AO DE PEDREIRA DE GRANITO N.0 4441- DA 

FREGUESIA DE SERDEDELO E RIBEIRA APRESENTADA POR ELEVOLUTION 

- ENGENHARIA S.A. - A Camara Municipal deliberou por maioria com seis votos a favor 

e urn voto contra do Sr. Vereador Dr. Mario Monteiro, designar para efeitos do disposto no n.0 

5 do art.0 9° do Decreta-lei n.0 165/2014, de 5 de novembro, como representante da Cfunara 

Municipal na conferencia decis6ria sabre o pedido de licenciamento de ampliar;:ao de pedreira 

de granite n.0 4441, da Freguesia de Serdedelo e Ribeira apresentada por ELEVOLUTION

Engenharia S. A., o Sr. Vereador Eng.0 Vasco Nuno Magalhtles Velho de Almeida Ferraz. 0 

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

como documento nfunero dois, e se considera como fazendo parte i.ntegrante da mesrna. __ 

4.18 - PLANO DE TRANSPORTES ESCOLARES PARA 0 ANO LETIVO 

2016/2017- Aprova~iio. A Cfimara Municipal deliberou por maioria com seis votos a favor 

e urn voto contra do Sr. Vereador Dr. Mario Monteiro, aprovar o Plano de Transportes 

Escolares para o ano letivo 2016/2017. 0 Sr. Vereador Dr. Mario Monteiro apresentou 

declara9ao de voto, que se anexa a presente ata, como docW11ento numero dois, e se considera 

como fazendo parte integrante da mesma. __________________ _ 

4.19 - PROPOSTA DO SR. VICE-PRESIDENTE DE CRIACAO DE TRES 

BAlAS DE ESTACIONAMENTO DESTINADAS A MOTOCICLOS NA PRA<;A DE 

CAMOES, P ASSEIO 25 DE ABRIL E LARGO DA FEIRA - Aprova~ao. A Cfunara 

Municipal deliberou por maioria com cinco votos a favor e dois votos contra dos Srs. 

Vereadores Dr. Mario Monteiro e Eng.0 Manuel Barros, aprovar a criac,:ao de tres baias de 

estacionamento, uma na Prar;:a de Camoes e outra no Passeio 25 de Abril destinadas a 

motociclos, e uma outra no Largo da Feira destinada a motociclos e a ciclomotores. Os Srs. 

Vereadores Dr. Mario Monteiro e Eng.0 Manuel Barros apresentaram declarac,:oes de voto, que 

se anexam a presente ata, como documentos numeros dois e tres, respetivamente, e se 

consideram como fazendo parte integrante da mesma. ______________ _ 

__ 4.20 - AGRUP AMENTO DE ESCOLAS ANTONIO FEIJO - Presente um pedido 

de cedcncia do Audit6rio Rio Lima no dia 5 de abril. A Cfunara Municipal deliherou por 

maioria com seis votos a favor e uma abstenvao do Sr. Vereador Dr. Mario Monteiro, 

autorizar a cedencia do Audit6rio Rio Lima no dia 05 de abril. 0 Sr. Vereador Dr. Mario 

Monteiro apresentou declarac,:ao de voto, que se anexa a presente ata, como documento 

nfunero quatro, e se considera como fazendo parte inteb'Tante da mesma. ______ _ 

_ (05) ESP A<;O DE INTERVEN<;AO ABERTO AO PUBLICO: registou-se a 

intervenvao do Dr. Antonio Carlos Matos, que tendo lido num jornallocal uma declarac,:ao do 

Sr. Vice-Presidentc do seguinte tcor "Quando o Municipio cria uma solu9ao sao sempre 



10 

contra, ja e habitual. Mas a cachon-ada continua a ladrar e a caravana continuara a passar", 

questionou a Cfunara para saber se foram de facto proferidas estas declarayoes por parte do 

Sr. Vice-Presidente. Questionou ainda no caso de as mesmas nao terern sido proferidas, se ja 

foi efetuado urn pedido de retificayao da noticia ao jornal e quando foi feito. ______ _ 

__ 0 Sr. Vice-Presidente ern resposta, declarou que tendo estado de ferias nao acompanhou 

as noticias veiculadas pela imprensa local, no entanto referiu que talvez tenha proferido as 

declaray5es referidas, mas que essas fazem parte dos proverbios ou ditados populares. Referiu 

ainda que e tendo ern conta os ditados populares "ciio que ladra, nilo morde." Mais declarou 

que nao foi efetuado nenhum pedido de retificayilo ao jornal da noticia referenciada. __ _ 

_ (06) APROVA<;AO DA ATA EM MINUTA:- Nos tennos dos n1uneros 3 e 4, do artigo 

57°, da Lei 0° 75/2013, de 12 de Setembro, foi deliberado aprovar a ata desta reuniao, ern 

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

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

Camara declarou encerrada a reuniao pelas dezoito horas. 

Para constar se Javrou a presente ata que, lida e achada conf'om1e, vai ser assinada. ___ _ 

0 Presidente, 

£~:----; ----
A Secretaria, 



VOTO DE CONGRA TULACAO 

0 Eurodeputado e ex-Presidente da Camara Municipal de Vila Verde, Eng0 Jose Manuel 
Fernandes recebeu no passado dia 16 de marQO, o premio de Eurodeputado do anode 2015, 
na categoria de Assuntos Econ6micos e Monetarios. Segundo a organizayao, este premia 
visa distinguir "urn deputado que tern feito grandes progresses no sentido de ajudar a Uniao 
Europeia a sair da crise e aumentar a estabilidade econ6mica", real~ndo os Assuntos 
Econ6micos e Monetarios como "uma area potitica crucial para a promoQao do crescimento 
e a estabiliza~o das economias da Europa, na sequ~ncia da crise econ6mica e da zona 
euro". 

Coordenador do Partido Popular Europeu na comissao dos oryamentos, Jose Manuel 
Fernandes destacou-se no ano de 2015 pelo trabalho enquanto relator do Fundo Europeu 
para lnvestimentos Estrategicos, tambem conhecido por "Plano Juncker' e responsavel pela 
elaborayao e negociayao do "Oryamento Geral da Uniao Europeia para 2016". 

Tendo em considerayao a alta distinyao recebida e o trabalho realizado pelo Eurodeputado 
Eng0 Jose Manuel Fernandes, que tam sido uma voz do Minho em Bruxelas e Estrasburgo, 
para alem de colaborador e interessado no desenvolvimento de Portugal e Ponte de Lima, 
tendo-se deslocado varias vezes ao nosso concelho para apoiar e valorizar as iniciativas de 
ambito local, proponho que a Camara Municipal aprove um voto de congratula~io ao 
Eurodeputado Eng0 Jose Manuel Fernandes. 

Ponte de Lima, 29 de marc;o de 2016 

0 Vereador do PPD/PSD, 

(Manuel Pe~~ocha Barros) 

manuelbarrosvereadorcmpl@gmail.com 



MOVIMENTO 51 

DECLARACAO DE VOTO 

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

vote contra, no ~mbito do ponte 

com os f ndamentos e considerandos seguintes: 

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

decisao em causa, com viola~ao legal da Lei das Autarquias Locais e dos mais elementares 

direitos 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 mandata, razao pela 

qual tambem o ora Vereador se viu forvado a intentar a competente ac9ao judicial para o 

efeito; 

3 - Considerando que a nossa forma de estar implica a envolv~ncia de todos os agentes 

autarquicos na realizavao dum projecto em comum; cfr. : or~amento participative e 

participa9ao de ideias; 

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

imposir;ao e nao de dialogo construtivo; 

5 - Considerando que a nossa Vila de Ponte de Lima, com 891 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 expend ide, em coerencia democratica e com mundividencia diferente de considerar o 

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

Ponte de Lima, 29 de Marc;o de 2016, 

(Mario Monteiro) 
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DECLARACAO DE VOTO 

A cria~o de tr~s locais de estacionamento assinalados com pintura de linhas azuis no lajedo e 
sinalizac;Ao vertical no Largo de Camoes e no Passeio 25 de Abril, sem apreciac;lo e aprovayAo da 
CAmara Municipal, constitui uma violac;:ao do Decreta-Lei n° 75/2013, de 12 de setembro, que define 
o Regime Jurfdico das Autarquias Locais, nomeadamente no que diz respeito as competencias das 
CAmaras Municipals em materia de estacionamento de verculos nas vias publicas e dernais lugares 
publicos. 

Ap6s o facto consumado, vem agora o vereador do pelouro do trAnsite apresentar para discussao e 
analise da CAmara Municipal a proposta de criac;:Ao dos referidos locais de estacionamento. Perante 
esta situac;:ao, a minha atitude normal seria ausentar-me da discussao deste ponto em sinal de 
protesto contra a falta de etica democratica e o nao cumprimento do Regime Jurldico das Autarquias 
Locais. No entanto, o respeito que os limianos merecem obriga-me a estar presente, deixando 
registado para mem6ria futura a minha total discordAncia com a criayao desses locais de 
estacionamento, localizados em plena sala de visitas de Ponte de Lima. 

No caso concreto do Largo de Camoes e verdadeiramente chocante a ocupaoao do espac;:o mais 
nobre da vila de Ponte de Lima com veiculos motorizados. Tal medida coloca em causa as suas 
carateristicas peculiares de espa~o unico vocacionado para as pessoas e ponto de encontro 
geracional e de intera~Ao social, cada vez mais procurado e frequentado. 

Por este andar, qualquer dia, os limianos serao confrontados com o regresso do trAnsite autom6vel 
a Ponte Medieval. 

Este e outros epis6dios ocorridos no perimetro do Centro Hist6rico em nada dignificam a postura do 
executive da maioria e a imagem do nosso concelho, numa altura em que o Municipio de Ponte de 
Lima tern responsabilidades acrescidas, devido ao exercicio da Presid~ncia da Associac;io 
Portuguese dos Municipios com Centro Hist6rico. 

Reconhec;:o que a criayAo de lugares de estacionamento para motociclos no Centro Hist6rico e uma 
necessidade. Existem diversas alternatives, nAo s6 para acesso ao Largo de Cam6es, como para 
outras zonas, sem ocupar os espa~os publicos pedonais de excel6ncia. 

Par isso, recomendo ao Senhor Presidente da CAmara Municipal que promova uma reuniao do 
executive com a Potrcia da Seguran~ Publica e a Associac;Ao Empresarial, no sentido de se anular 
os estacionamentos ja criados e definirem novas zonas de estacionamento para motociclos, tendo 
com considerac;:Ao as especificidades do nosso Centro Hist6rico. 

Ponte de Lima. 29 de mar~o de 2016 

0 Verea~~PSD, 

(Manuel Por~• ~och1 B1rroa) 

manuelbarrosvereadorcmpl@gmail.com 



MOVIMENTO 51 

DECLARACAO DE VOTO 

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

exercfcio ~~"J :u~ fu~~aes, ~eclarar ' o seu _ voto de absten~ao, no Ambito do ponto 

/tl I lt.). ({I 1' . l ~ ,f;. < If. ~ ij.Jr;, ft ·l( - f<tj, l;j 4 . kt ·I It; lr.d~ ;, 4 .. 
7 , 11 1 ?J ' · / • ,. 7 ' ~ ~ ,1 

com os fundamentos e considerandos seguintes: Lt.,l.o. 

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 o ora Vereador se viu forc;ado a intentar a competente acc;ao judicial para o 

efelto; 

3 - Considerando que a nossa forma de estar implica a envolv~ncia de todos os agentes 

autarquicos na realizavao dum projecto em comum; cfr.: orc;amento participative e 

participac;ao de ideias; 

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

imposivao e nao de dialogo construtivo; 

5 - Considerando que a nossa Vila de Ponte de Lima, com 891 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; 

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

servi<;o e nao na esteira da pedagogia da subserviencia. 

Face ao expendido, em coerencia democratica e com mundivid~ncia diferente de considerar o 

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

Ponte de Lima, 29 de Mar~o de 2016, 

0 Vereador do Movimento 51, 

~ ~ ' 'l ' ..... . . ....-. ,....., 4L (~ J~~/d) // A~. 
/ ; / 

~ r 
(Mario Monteiro) 
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