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Data da reunião: 18 defevereiro de 2013
Local da Reunião: Edifício dos Paços do Concelho

PRESENÇAS:

Presidente:

Eng. Victor Manuel Alves Mendes

Vereadores:

Sr. Gaspar Correia Martins
Eng.a Estela Susana da Rocha Almeida
Dr. Filipe Agostinho Cruz Viana
Dr. Franclim Castro e Sousa
Dr. Miguel António Bacelar de Sousa Pires da Silva
Dr.a Ana Maria Martins Machado

FALTAS: ---

Início da Reunião: Quinze horas

Encerramento: Dezassete horas e quarenta e cinco minutos

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

Prestou Colaboração Técnica: Ma Guilhermina Franco Pais

Resumo Diário de Tesouraria:
Saldo..................... 12.383.522,33 Euros

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

_ O Sr. Presidente usou da palavra para registar que o Clube Náutico de Ponte de Lima foi

homenageado na Gala dos Campeões de Canoagem, que se realizou no passado fim-de

semana em Aveiro, tendo sido considerado o melhor clube nacional no que à canoagem diz

respeito, colocando assim mais uma vez o nome de Ponte de Lima em alta. Na mesma gala foi

ainda homenageado Fernando Pimenta.
---------------------

_ Usou ainda da palavra, para deixar uma palavra de reconhecimento a todos aqueles que

organizaram e contribuíram para a realização dos corsos carnavalescos. _

_ Intervenção dos Vereadores: _

_ Usou da palavra, o Dr. Filipe Viana que abordou os seguintes temas: as atas, ausência de

documentação; o desfile de carnaval, apoio em termos de freguesias ficou aquém do que se

poderia fazer; a Rua da Devesa está exactamente igual; portagens das Scutts como está a

situação, questionou o Sr. Presidente se já tinha tido a reunião com o Sr. Primeiro-Ministro;

apoio logístico e técnico no que diz respeito à linha de SOS; linha de apoio aos idosos;

defendeu que deveria ser dado mais apoio social; a questão do desemprego; lei da

reorganização administrativa a confirmar as 39 freguesias; as obras do restaurante do Monte

da Madalena; foi publicado por portaria o Regulamento do Sistema de Incentivos de Apoio

Local a Microempresas. _

_ O Sr. Presidente da Câmara 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 92°, da Lei n.o 169/99, de 18 de setembro, na

redação que lhe foi dada pela Lei n.o 5-A/2002, de 11 de janeiro, 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 04 de fevereiro de 2013, pelo que vai a

mesma ser assinada pelo Exm.o Presidente e pelo Secretário. Esta deliberação foi tomada por

maioria, com a abstenção do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana. _

_ (02) JUNTAS DE FREGUESIA _

2.1 - FREGUESIA DE ARCOZELO - Presente o ofício n° 64/2013 datado de 21 de

janeiro de 2013, a solicitar uma comparticipação financeira destinada à obra de

"Regularização de valas na Via Municipal do Ribeiro". A Câmara Municipal deliberou por

unanimidade, atribuir uma comparticipação no valor de 4.182,00 euros mais IVA à taxa legal
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em vIgor, delegando competências na Freguesia, mediante celebração de protocolo de

delegação de competências. ------------------------

2.2 - FREGUESIA DE ARCOZELO - Presente o oficio nO 60/2013 datado de 17 de

janeiro de 2013, a solicitar uma comparticipação financeira, destinada à obra de

"Pavimentação de um troço na estrada municipal da Presa", A Câmara Municipal deliberou

por unanimidade, atribuir uma comparticipação no valor de 11.120,00 euros mais IVA à

taxa legal em vigor, delegando competências na Freguesia, mediante celebração de protocolo

de delegação de competências. _

_ 2.3 - FREGUESIA DE CABAÇOS - Presente um ofício datado .de 09 de fevereiro de

2013, a solicitar a antecipação das verbas respeitantes aos três primeiros trimestres, no que

respeita a "Melhoramentos Vários". A Câmara Municipal deliberou por unanimidade,

autorizar a transferência das tranches, com exceção das verbas relativas à conservação da rede

viária. ---------------------------------

_(03) ASSUNTOS DIVERSOS _

3.1 - NOVO MAPA JUDICIÁRIO - Presente uma proposta do Sr. Presidente da

Câmara. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade, aprovar a proposta, devendo ser

dado conhecimento ao Sr. Primeiro Ministro, à Ministra da Justiça e aos partidos com assento

na Assembleia da República. Neste ponto o Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, não votou,

declarando-se impedido por motivos profissionais. _

_ 3.2 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE SANEAMENTO - Emissão de parecer

favorável para a abertura de procedimento por ajuste direto e à celebração de contrato.

A Câmara Municipal deliberou por maioria com o voto contra do Sr. Dr. Filipe Viana,

emitir parecer favorável à abertura de procedimento por ajuste direto e à celebração de

contrato, pelo valor de 2.804,40 euros com IVA incluído, à firma Manuel Ribeiro - Limpeza e

Saneamento, Lda.-----------------------------

_3.3 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AQUISIÇÃO DE 14000 BOLETINS

MUNICIPAIS NO FORMATO A4 - Emissão de parecer favorável para a abertura de

procedimento por ajuste direto e à celebração de contrato. A Câmara Municipal

deliberou por maioria com o voto contra do Sr. Dr. Filipe Viana, emitir parecer favorável à

abertura de procedimento por ajuste direto e à celebração de contrato, pelo valor de 9.300,00

euros mais IVA à taxa legal em vigor, à firma "Tipoprado - Artes Gráficas,

Lda."---------------------------------
_3.4 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO GRÁFICA DE 1000 LIVROS

"FÉ E RELIGIOSIDADE POPULAR EM PONTE DE LIMA" DA AUTORIA DO
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PROFESSOR BROCHADO DE ALMEIDA - Emissão de parecer favorável para a

abertura de procedimento por ajuste direto e à celebração de contrato. A Câmara

Municipal deliberou por maioria com o voto contra do Sr. Dr. Filipe Viana, emitir parecer

favorável à abertura de procedimento por ajuste direto e à celebração de contrato, pelo valor

de 13.600,00 euros mais IVA à taxa legal em vigor, à firma "Rainho & Neves, Lda." _

_ 3.5 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ALTERAÇÃO DE PROJETO DA ETAR DA

GEMIEIRA - Emissão de parecer favorável para a abertura de procedimento por

ajuste direto e à celebração de contrato. A Câmara Municipal deliberou por maioria com

o voto contra do Sr. Dr. Filipe Viana, emitir parecer favorável à abertura de procedimento por

ajuste direto e à celebração de contrato, pelo valor de 12.200,00 euros mais IVA à taxa legal

em vigor, à firma "Procesl- Engenharia Hidraúlica e Ambiental, Lda." _

3.6 - CONCURSO PÚBLICO DE ARRENDAMENTO DO EDIFICIO CADEIA

DAS MULHERES PARA INSTALAÇÃO DE LOJA RURAL - Presente o programa de

concurso e caderno de encargos. A Câmara Municipal deliberou por maioria com o voto

contra do Sr. Dr. Filipe Viana, aprovar a abertura do procedimento, o programa de concurso e

o caderno de encargos. Mais deliberou por unanimidade, designar o júri do procedimento

sendo constituído pelo Sr. Vice Presidente Gaspar Correia Martins, Chefe da DAF, Dr.a
.

Maria Sofia Fernandes Velho de Castro Araújo e a Técnica Superior Dr.a
. Filomena Mimoso

da Silva.
--------------------------------

_3.7 - OFICINA "JOVEM ATIVO" - SERVIÇO DA ÁREA PROTEGIDA - Presente

uma proposta relativa às "Oficinas de Páscoa" e "Oficinas de verão" para aprovação dos

programas e respetivas tarifas. A Câmara Municipal deliberou por maioria com a abstenção

do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, aprovar os programas e respetivas tarifas.

_3.8 - PROGRAMA TERRA FINICIA - Apreciação e aprovação da candidatura da

Firma Weproductise, Lda. - A Câmara Municipal deliberou por maioria com a abstenção

do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, emitir parecer favorável à candidatura. _

_ 3.9 - MEDICINA OCUPACIONAL - SERVIÇO EXTERNO - Aprovação da

constituição do júri. A Câmara Municipal deliberou por maioria com o voto contra do Sr.

Vereador Dr. Filipe Viana, designar o júri do procedimento sendo constituído pelo Sr. Vice

Presidente Gaspar Correia Martins, Chefe da DAF, Dr.a
. Maria Sofia Fernandes Velho de

Castro Araújo e o Técnico Superior Eng.o. José António Puga Caridade de Barros. _

3.10 - AGRUPAMENTO DAS ESCOLAS DE ARCOZELO - Presente um email

datado de 06 de fevereiro de 2013, a solicitar a utilização do Campo Sintético das Lagoas -
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Bertiandos para o dia 27 de fevereiro entre as 14:00 e as 17:00 horas. A Câmara Municipal

deliberou por maioria com a abstenção do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, autorizar a

utilização do Campo Sintético das Lagoas - Bertiandos, no dia 27 de fevereiro entre as 14:00

e as 17:00 horas.
------------------------------

3.11 - AGRUPAMENTO DAS ESCOLAS DA CORRELHÃ - Presente um email

datado de 07 de fevereiro de 2013, a solicitar a cedência do Teatro Diogo Bernardes para os

dias 23 de fevereiro e 20 de abril. A Câmara Municipal deliberou por maioria com a

abstenção do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, autorizar a cedência do Teatro Diogo Bernardes

para os dias 23 de fevereiro e 20 de abril. --'----- _

_ 3.13 - ASSOCIAÇÃO DO POVO DE SANTIAGO DA GEMIEIRA - Presente um

oficio datado de 14 de janeiro de 2013, a solicitar a cedência de espaço no "Parque Industrial

da Gemieira" para a realização nos dias 13, 14 e 15 de setembro de 2013 da 7a edição da

"Artcolheitas - 2013" - Feira de Artesanato e Colheitas. A Câmara Municipal deliberou por

maioria com a abstenção do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, autorizar a cedência de espaço no

"Parque Industrial da Gemieira" nos dias 13, 14 e 15 de setembro, para a realização da 7a

edição da "Artcolheitas - 2013" - Feira de Artesanato e Colheitas. _

3.14 - PROGRAMA PROFÉRIAS PÁSCOA 2013 - Presente um email datado de 13

de fevereiro, a apresentar o programa e o orçamento. A Câmara Municipal deliberou por

maioria com a abstenção do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, aprovar o programa e o

orçamento. _

_ 3.15 - PROPOSTA DO SR. VICE-PRESIDENTE - "A requalificação da Av. António

Feijó, para além de enriquecer o espaço introduziu ligeiras alterações à regra de circulação

rodoviária, nomeadamente no que respeita à prioridade uma vez que até aqui esta era

exclusiva de quem descia ou subia a referida artéria, obrigando o trânsito das outras artérias a

formar filas na espera para aí poderem entrar. Para além disso e, se calhar o mais importante

obrigou a baixar significativamente a velocidade dos incautos que desciam a perigar quem ali

pretendia entrar.

Porém, construir rotundas num espaço onde se pretendem preservar as árvores

existentes no cruzamento, não deixa grande espaço de manobra ao projetista para melhorar os

ângulos de viragem e neste contexto é necessário que a Câmara Municipal tome algumas

medidas para não deixar ali circularem os tratores pesados com semireboques que vêm no

sentido Norte - provenientes quase sempre da Adega Cooperativa e que podem em alternativa

circular e sair pela Rua Conde de Bertiandos em direção à Rua do Arrabalde.
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Para que isso aconteça é necessário que a Câmara Municipal aprove a colocação de

um sinal a obrigar voltar à esquerda, para quem sai da Adega, os veículos de trator pesados

com semirreboque cuja imagem deve constar numa placa adicional a juntar à do sentido

obrigatório."

Sinal de reboque

Tractor com semi-reboque

D1b - Sentido obrígatório

A Câmara Municipal deliberou por maioria com o voto contra do Sr. Vereador Dr. Filipe

Viana, aprovar a proposta. _

3.16 - CEDÊNCIA DE UMA PARCELA DE TERRENO INSCRITA NA MATRIZ

PREDIAL RÚSTICA SOB O ARTIGO N° 2428 PARA ALARGAMENTO DOS

ACESSOS AO CAMPO MUNICIPAL DA CORRELHÃ - Proprietário: Martinho

Malheiro da Costa Caldas - Retificação da deliberação de 02 de abril de 2012, no que

toca à área a ceder e ao valor das benfeitorias. A Câmara Municipal deliberou por

maioria com a abstenção do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, aprovar a retificação no sentido

de passar a constar a área de 532 m2 e o valor das benfeitorias em 2.500,00 euros.
----

_(04) ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS _

4.1- CASA DO POVO DE VITORINO DE PIÃES - Presente o oficio n° 01/13 datado

de 06 de fevereiro de 2013, a solicitar um subsídio para adaptação de carrinha para transporte

de pessoas com mobilidade reduzida. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade,

atribuir um subsídio no valor de 4.990,00 euros. Neste ponto o Sr. Vereador Dr. Filipe Viana,

não votou, declarando-se impedido por motivos pessoais. _

ADITAMENTO À ORDEM DE TRABALHOS: -Não houve aditamentos.
----

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

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

aliigo 92°, da Lei nO 169/99, de 18 de setembro, na redação que lhe foi dada pela Lei n.° 5

A/2002, de 11 de janeiro, foi deliberado aprovar a ata desta reunião, em minuta, para surtir

efeitos imediatos. Esta deliberação foi tomada por maioria com a abstenção do Sr. Vereador

Dr. Filipe Viana. _

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

Câmara declarou encerrada a reunião pelas dezassete horas e quarenta e cinco minutoso__
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Para constar se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, vai ser assinada. _
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