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REUNIAO DA CAMARA MUNICIPAL 
DE 

PONTE DE LIMA 

Data da reuniiio: 14 de mar~o de 2016 
Local da Reuniao: Edificio dos Pa~os do Concellw 

PRESENc;AS: 

Presidente: 
Eng. Victor Manuel Alves Mendes 

Vereadores: 
Sr. Gaspar Correia Martins 
Dra Ana Maria Martins Machado 
Enst Manuel Pereira da Rocha Barros 
ED2° Vasco N uno Ma2alhaes Velho de Almeida Ferraz 

Dr. Mario Olimpio Maximo Monteiro 
Dr. Paulo Jorge da Cunha Barreiro de Sousa 
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FALTAS: 0 Sr. Dr. Filipe Agostinho Cruz Viana nao esteve presente na 
reunilo da CAmara, por motivos pessoais e profissionais, pelo que a sua falta 
foi considerada justificada, sendo substitufdo pelo Sr. Dr. Mario Olimpio 
Maximo Monteiro. 

Inicio da Reuniiio: Quinze lwras 

E11cerramento: Dezasseis horas e quinze minutos 

Secretlirio: Cltefe de Divisiio Mullicipa/: Dr. a Maria Sofia Fernandes Velho de 
Castro Araujo 

Prestou Colabora~lio Tecnica: M" Guilhermina Franco 

Resumo Diario de Tesouraria: 
Sa/do ...•...............•. 15.286. 7 I 8,94 Euros 

OBS: 
A Ata foi aprovada por minuta 
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PERIODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA: ------------------------------
--0 Sr. Presidente da Cdmara Municipal deu conhecimento que no dia 20 de maryo as 
12h00m, ini ser assinado o auto de consigna9ao das obras de ampli~ao e beneficia9ao da 

Secyao de Freixe da Associayao Humanitaria dos Bombeiros Voluntarios de Ponte de Lima, 

havendo assim lugar a uma cerim6nia para a qual os Srs. Vereadores est~o convidados. __ 

Interven~llo dos Vereadores: ----------------------------

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

deixar registado em ata o facto de num momenta alto que foi a vinda do Sr. Priroeiro-ministro 

e da delegayao que o acompanhou, a inconveniencia de alguem que militantementc teima em 

incomodar, nllo querendo assim deixar passar mais till1a vez este tipo de situa9oes, 

considerando o cargo publico que ocupa, na qualidade de representante de uma instituic;:ao de 

nenhum cariz politico. Apesar da situa9ao constrangedora e incomodativa que criou nao 

conseguiu retirar o momenta alto que foi a vinda do Primeiro-ministro as comemora<yOes do 

Dia de Ponte de Lima. 0 Sr. Presidente e os Vereadores eleitos pelo CDS-PP concordaram 

com as declarac;:oes do Sr. Vice-Presidente, lamentando o epis6dio ocorrido. ____________ _ 

Ainda no uso da palavra nao quis deixar de sublinhar o sucesso que foi o fim-de

semana, com a 1.8 Exposiyfio Intemacional de Gatos e no domingo com a I Exposi9ao Canina 

Nacional do Alto Minho, que mobilizou milhares de pessoas, dando os parabens aos seus 

organizadores, defendo que iniciativas desta natureza deveriam repetir-se mais vezes. A esta 

proposta associaram-se o Sr. Presidente e todos os Vereadores presentes. _________ _ 

__ Por ultimo usou da palavra o Sr. Vereador Eng.0 Manuel Barros considerando que a 

exposivllo foi um sucesso, atendendo ao nfunero de participantes, uma aposta ganha pela 

Cfunara Municipal, o que s6 veio a demonstrar que hoje existe uma consci@ncia diferente em 

rela9ao aos animais. Relativamente as oficinas de ferias considera uma iniciativa positiva. _ 

_ ORDEM DO DIA: Presente a ordem de trabalhos, foram tomadas as seguintes resolu<;:oes 

acerca dos assuntos dela constantes. __________________________________ _ 

(01) APROV A<;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 aprova9ao sob a forma de minuta, para efeitos do disposto nos 

numeros 3 e 4 do citado artigo, deliberou aprovar a ata da reunHto realizada em 29 de 

fevereiro de 2016, pelo que vai a mesma ser assinada pelo Exmo. Presidente e pela Secretaria. 

Esta deliberaQuo foi tomada por maiOt'ia com cinco votos a favor e um voto contra do Sr. 

Vereador Eng.0 Manuel Barros. ----------------------
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_ (02) OBRAS PARTICULARES _______________ _ 

_ _ 0 Sr. Vereador Dr. Mario Monteiro s6 chegou a reunHlo no inicio da discussao do ponto 

seguinte. -----------------------------
_ 2.1 - PROCESSO DE LOTEAMENTO N° 2/02 - PEDIDO DE AL TERAc;A.o AO 

ALVARA DE LOTEAMENTO No 3/05- LOTE No 27- Av.a dos Bombeiros Voluntarios 

- Freguesia da Feitosa - Requerente: Manuel Dantas Amorim c Emilia Maria Vaz 

Silverio- Promo~ao de discussio publica, conforme disposto na alinca b) do n° 1 do art.o 

5.0 do RME. A Cfunara Municipal deliberou por maioria com cinco votos a favor, um voto 

contra do Sr. Vereador Dr.o Mario Monteiro e uma abstenc;ao do Sr. Vereador Eng.0 Manuel 

Barros, promover a discussao publica, conforme disposto na alinea b) do n° 1 do art.0 5.0 do 

RME. 0 Sr. Vereador Dr. Mario Monteiro apresentou declarayilo de voto, que se anexa a 
presente ata, como documento numero urn, e se considera como fazendo parte integrante da 
mesma. _____________________________ __ __ 

_ 2.2 - PROCESSO DE LOTEAMENTO No 32/95 - PEDIDO DE ALTERAf;AO AO 

AL V ARA DE LOTEAMENTO N° 3/01 - LOTE No 6 - Av. a da Central de Camionagem 

- Freguesia de Area e Ponte de Lima - Requerente: IMOACCUA- lmobilhiria, Lda.

Promo~iio de consulta aos proprietarios por edital, conforme o disposto no n° 3 do art.0 

27° do RJUE. 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, promover a 

consulta aos proprietarios por edital, conforme o disposto no n° 3 do art.0 27° do RJUE. 0 Sr. 

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

como documento ntunero urn, e se considera como fazendo parte integrante da 

Inesma. __________________________________________________________ __ 

2.3 - PROCESSO DE LOTEAMENTO No 25/92 - PEDIDO DE AL TERACAO AO 

ALVARA DE LOTEAMENTO N° 2/01 - LOTE N° 29- Rua de Angola - Freguesia da 

Feitosa - Requerente: Inveslima - Sociedade de Constru~Ges e I mobilia ria, Lda. -

Promo~Ao de consulta publica para os efeitos da alinea a) do no 2 do a~rt.0 22 do RJUE. A 

Cfunara Municipal deliberou por maioria com cinco votos a favor, um voto contra do Sr. 

Vereador Dr.0 Mario Monteiro e uma abstenc;ao do Sr. Vereador Eng.0 Manuel Barros, 

promover a consulta publica para os efeitos da alinea a) do n° 2 do art. 0 22 do RJ UE. 0 Sr. 

Vereador Dr. Mario Monteiro aprcsentou declara9do de voto, que se anexa a presentc ata, 

como documento numero urn, e se considera como fazendo parte integrante da mesma. __ _ 

_ (03) OBRAS PUBLICAS ________ _ _ _ _____ _ 
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_3.1 - EMPREITADA DE "CONSTRU<;AO DO PA VILHAO DE FEIRAS E 

EXPOSI<;()ES - EXPOLIMA - ANALISE DE ERROS E OM1SSOES - Ratifica~io do 

despacho proferido pelo Sr. Presidcntc da C§mara a 09 de mar~o de aprova~ao dos 

erros e omiss6es aceites, retifica~io do articulado c de autoriza~ao de prorroga~i\o do 

prazo para apresentaf;io de propostas para as 23:59:00 horas do dia 15 de marf;o de 

2016. A Cfunara Municipal deliberou por maioria com seis votos a favor e urn voto contra 

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

Camara a 09 de maryo, nos te1mos 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 aprova9ao dos erros e omissoes aceites, retifica<;:ao do 

articulado e de autorizac;~o de prorroga9ao do prazo para apresentayao de propostas para as 

23:59:00 horas do dia 15 de marc;o de 20 16. _______________ _ 

_ (04) JUNTAS DE FREGUESIA _______________ _ 

4.1 - FREGUESIA DE REBORD()ES SOUTO - Preseote um oficio a solicitar 

autoriza~ao para utiliza~io de duas salas da escola primaria. A Camara Municipal 

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

Monteiro, autorizar a utiliza9ao de duas sa)as da escola primaria. 0 Sr. Vereador Dr. Mario 

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

numero do is, e se considera como fazcndo parte integrante da mesma. _______ _ 

4.2 - FREGUESIA DE SANTA CO MBA - Atribui~ao de uma comparticipa~io 

financeira destinada ao processo de fixa~Ao toponfmica. A Camara MunicipaJ dclibcrou 

por maioria com seis votos a favor e uma absten<;:~o do Sr. Vereador Dr. Mario Monteiro, 

atribuir uma comparticipac;ffo financeira no valor de 1.000,00 euros (mil euros), destinada ao 

processo de fixavffo toponimica. 0 Sr. Vereador Dr. Mario Monteiro aprescntou declara9ao de 

voto, que sc anexa a presente ata, como documento nllinero dois, e se considera como fazendo 

parte intebrrante da mesma. ______ __________ _ ___ ___ _ 

_ 4.3 - FREGUESIA DE GONDUFE - Presente urn proccsso de fixafYi\o toponimica. 

Aditamento. Aprecia~ao e aprova~Ao. A Camara Municipal dcliberou por maioria com 

scis votos a favor e uma absten9ao do Sr. V creador Dr. Mario Monteiro, aprovar o aditamento 

ao processo de fixac;do toponimica. ------------ --------

_ (05) ASSUNTOS DIVERSOS ____ ____________ _ 

_ 5.1 - AQUISICAO DE SERVI<;OS DE "CADASTRO DAS REDES DE 

ABASTECIMENTO DE AGUA E DRENAGEM DE AGUAS RESIDUAlS -

CONCELIIO DE PONTE DE LIMA"- APROVA<;AO DO RELAT6RIO FINALE 

DO CONVITE - Ratifica~ao do despacbo proferido pelo Sr. Presidente da Camara a 07 
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de mar~o de 2016. A Cfunara Municipal deliberou por maioria com seis votos a favor e urn 

voto contra do Sr. Vereador Dr. Mario Monteiro, ratificar o despacho proferido pelo Sr. 

Presidente da Camara a 07 de mar9o de 2016, de aprova9ao do relat6rio final e do convite. 0 

Sr. Vereador Dr. Mario Monteiro apresentou declarayllo de voto, que se anexa a presente ata, 

como documento nfunero um, e se considera como fazendo parte integrante da mesma. _ _ _ 

_ 5.2- SERVICO EDUCATIVO DA AREA PROTEGIDA - Programa de atividades a 

realizar no ano letivo de 2016/2017 - Aprova-;ao. A Crunara Municipal deliberou por 

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

aprovar o Programa de atividades a realizar no ano letivo de 2016/2017. 0 Sr. Vereador Dr. 

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

nUm.ero urn, e se considera como fazendo parte integrante da mesma. ________ _ 

5.3 ~ FERNANDO HILARIO - "DESENHOS PARA PESSOA" - Presente uma 

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

Municipal deliberou por maioria corn seis votos a favor e uma absten9ao do Sr. Vereador 

Dr. MArio Monteiro, adquirir 30 exemplares da obra "Desenhos Para Pessoa", pelo pre9o 

unitario de 25,00 euros (vinte e cinco euros). 0 Sr. Vereador Dr. Mario Monteiro apresentou 

declara<;:ao de voto, que se anexa a presente ata, como documento n1tmero dois, e se considera 

como fazendo parte integrante da mesma. _________________ _ 

5.4 - PROTOCOLO DE ESTAGIO DE FORMACAO EM CONTEXTO DE 

TRABALHO DOS CURSOS PROFISSIONAIS ENTRE 0 MUNICIPIO DE PONTE 

DE LIMA E 0 AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE V ALDEVEZ - Aprova~io. A 

Cfunara Municipal deliberou por maioria com seis votos a favor e uma absten~ffo do Sr. 

Vereador Dr. Mario Monteiro, aprovar o protocolo. _______ _______ _ 

5.5 - PROTOCOLO DE COLABORACAO ENTRE 0 MUNICIPIO DE PONTE DE 

LIMA E 0 AGRUP AMENTO DE ESCOLAS DE PONTE DE LIMA (ESCOLA 

SECUNDARIA DE PONTE DE LIMA)- Aprova~lo. A Cfunara Municipal deliberou por 

maio ria corn seis votos a favor e uma absten9ao do Sr. Vereador Dr. Mario Monteiro, aprovar 

o protocolo. __________________________ _ _ 

5.6 - PROPOSTA DE PROJETO DE CURADORIA ARTiSTICA NA VILA DE 

PONTE DE LIMA - ART -MAP - Aprova~io. A Camara Municipal deliberou por 

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

o projeto proposto. 0 Sr. Vereador Dr. Mario Monteiro apresentou declara9ao de voto, que se 

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

integrante da mesma. _ _______________________ _ 
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_5.7- ASSOCJAc;AO HUMANITARIA DOS BOMBElROS VOLUNTARlOS DE 

PONTE DE LIMA- Presente um email a solicitar a cedencia da Expolima para o dia 23 

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

abstenc;iio do Sr. Vereador Dr. Mario Monteiro, autorizar a cedencia da Expolima para o dia 

23 de abril, cstando a mesma condicionada ao pagamento de 250,00 euros, (duzentos e 

cinquenta euros) acrescido de IVA a taxa legal, situa9~0 que sera verificada no dia do evento 

com a apresenta<;ao do comprovativo do pagamento emitido pelo Municipio ao responsavel 

pela abertura do acesso a Expolima. Mais deliberou por maioria com seis votos a favor e 

uma abstenc;iio do Sr. Vereador Dr. Mario Monteiro, que sem o comprovativo do pagamento 

n~o sera permitido o acesso e utilizayao autorizada. 0 Sr. Vereador Dr. Mario Monteiro 

apresentou declara9ao de voto, que se anexa a presente ata, como documcnto niunero dois, e 

sc considera como fazendo parte integrante da mesma. ____________ _ _ 

_ 5.8 - POLiCIA DE SEGURANc;A PUBLICA - Presente um email a solicitar 

autoriza~ao para a utiliza~ilo do Espa~o Internet, Biblioteca Municipal c Audit6rio 

Municipal no dia 08 de abril. A Camara Municipal deliberou por maioria com seis votos a 

favor e uma abstenc;~o do Sr. Vereador Dr. Mario Monteiro, autorizar a utilizac;ao do Espac;o 

Internet, Biblioteca Municipal e Audit6rio Municipal no dia 08 de ahril. 0 Sr. V creador Dr. 

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

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

_ 5.9 - ESCOLA DE MUSICA MOZART- Presente um email a solicitar a cedencia 

do auditorio Rio Lima para o dia 09 de julho. A Camara Municipal deliberou por maioria 

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

cedencia do Audit6rio Rio Lima para o dia 09 de julho. 0 Sr. Vereador Dr. Mario Monteiro 

apresentou declarac;ao de voto, que se anexa a presente ata, como documento nU.mero dois, e 

se considera como fazendo parte integrante da mesma .. ________ _____ _ 

5.10- AGRUPAMENTO DE ESCOLAS ANT6NIO FEI.J6- Presente um email a 

solicitar a cedencia do Auditorio Rio Lima para o dia 15 de mar~o, entre as 16:00 e as 

18:30 horas. A Cfunara Municipal deliberou por maioria com seis votos a favor e uma 

abstenc;:ao do Sr. Vereador Dr. Mario Monteiro, autorizar a cedencia do Audit6rio Rio Lima 

para o dia 15 de mar9o, entre as 16:00 e as 18:30 horas. 0 Sr. Vereador Dr. Mario Monteiro 

apresentou declarayao de voto, que se anexa a presente ata, como documento nillnero dais, e 

se considera como fazendo parte intcgra:nte da mesma. ________ _____ _ 

5.11 - APPACDM- Associa~i\o Portuguesa de Pais c Amigos do Cidadi'io Deficiente 

Mental - Presente urn oficio a solicitar autoriza.yilo para a utiliza~ao do Pavilhao 
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Municipal no dia 22 de mar~o, entre as 10:00 c as 16:00 horas. A Cdmara Municipal 

deliberou por maioria com seis votes a favor e uma abstcn9ao do Sr. Vereador Dr. Mario 

Monteiro, autorizar a tttiliza9Eio do Pavilhao Municipal no dia 22 de mar9o, entre as 10:00 e as 

16:00 horas. 0 Sr. Vereador Dr. Mario Monteiro apresentou declru·a9ao de voto, que se anexa 

a presente ata, como documento numero dois, e se considera como fazendo parte integrante da 

mesma. _ _ _ _________ _____ ________ _ _ ___ _ 

_ (06) ATRIBUICAO DE SUBSIDIOS _ ___ _ ________ _ 

_ 6.1 - CENTRO SOCIAL PAROQUTAL DA CORRELHA - Presente urn oficio a 

solicitar a atribui~ao de urn subsidio destinado a aquisi~lo de uma carrinha. A Camara 

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

Dr. Mario Monteiro, atribuir urn subsfdio no valor de 5.000,00 euros (cinco mil euros), 

destinado a aquisi<;ao de uma caiTinha, mediante protocolo a estabelecer como Centro Social 

Paroquial da Correlha. 0 Sr. Vereador Dr. Mario Monteiro apresentou declarayao de voto, 

que se anexa a presente ata, como documento n11mero dois, e se considera como fazendo parte 

intebrrante da mesma. ____________________ _____ _ 

_ (07) APROV ACAO DA AT A EM MINUTA:- Nos termos dos numeros 3 e 4, do artigo 

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

min uta, para surtir efeitos imediatos. Esta deliberayao 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 Presidcntc da 

C~mara declarou encerrada a reuniao pelas dezasseis horas c quinze minutos. _ ____ _ 

Para constar se Iavrou a presente ata que, lida e achada confonne, vaj ser assinada. _ _ _ _ 

A Secretaria, 

~o-.Fc, ~:G r;r"~¢b V'cJbowk ~~ N0 
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MOVIMENTO 51 

DECLARACAO DE VOTO 

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

exercicio das suas funvoes, declarar o seu vote contra, no ambito do ponte 

c) ?-21'~-~/ ·'5J, ·~ · s- ,.5. z. 
com os fundamentos e considerandos seguintes: 

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

decisao em causa. com violavao legal da Lei das Autarquias Locais e des mais elementares 

direitos democraticos; 

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

documenta~ao do ponte em causa, uma regra geral no anterior e neste mandata, razao pela 

qual tambem o ora Vereador se viu fon;:ado a intentar 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 e 

participa~ao de ideias; 

4 - Considerando que a politica 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 des nossos antepassados, bern como na esteira do 

principia da representatividade e do espirito democratico das nossas raizes. 

Face ao expendido, em coer€mcia democratica e com mundividencia diferente de considerar o 

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

Ponte de Lima, 14 de Mar~o de 2016, 

0 Vereador do Movimento 51, 

~~;.~-r~ 
(Mario Monteiro) 

1 



MDV/MENTO 51 

DECLARACAO DE VOTO 

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

exercicio das suas fun90es, declarar o seu voto de abstenc;ao, no ambito do ponto 

t/. 1 .' h ·l;/lt 3 · ~· J-4-r:t;- £?: (/. ' C-.1?" :;5) i:J~> /§: dJ 1. C./ 7 ? LS.-- ~ ;( ) ; 

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 

documentayao do ponto em causa, uma regra geral no anterior e neste mandata, razao pela 

qual tambem o ora Vereador se viu for9ado a intentar a competente acc;ao judicial para o 

efeito; 

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

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

participac;ao de ideias; 

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

imposi9ao e nao de d i~llogo construtivo; 

5 - Considerando que a nossa Vila de Ponte de Lima, com 891 anos de existencia, nos 

merece o maior respeito pela hist6ria dos nossos antepassados, bem 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 

servic;o e nao na esteira da pedagogia da subservi~ncia . 

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, 14de Mar90 de 2016, 

0 Vereador do Movimento 51 , 

;n~k~ 
(Mario Monteiro) 

1 
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