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Dr. Manuel Alberto Carvalho Laranjeira 
Dr. Franclim Castro e Sousa 
Dr. Miguel Antonio Bacelar de Sousa Pires da Silva 
Dra Ana Maria Martins Machado 
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FALTAS: 0 Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, nao esteve presente na reuniao 
de Camara, por motivos pessoais/profissionais, pelo que a sua falta foi 
considerada justificada, tendo sido substituido pelo Sr. V ereador Dr. Manuel 
Alberto Carvalho Laranjeira. 

Inicio da Reuniiio: Quinze horas 

Encerramento: Dezoito horas e quinze minutos 

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

Prestou Colabora~iio Tecnica: Ma Guilhermina Franco Pais 

Resumo Diario de Tesouraria: 
Sa/do ..................... 11.453.004,83 euros 

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

_ Intervenriio dos Vereadores : ------------------------------------------

_Usou da palavra, o Sr. Vereador Dr. Manuel Laranjeira, que abordou os seguintes 

assuntos: com a reorganizac;ao das freguesias ja foram atribuidos novos NIF's as freguesias 

reorganizadas; a Residencia de Poiares nao tern licenc;a de utilizac;ao; na Rua do Bustelinho o 

saneamento esta obstruido; a Rua do Cabrao, no Mato, continua sem iluminac;ao publica. __ 

__ 0 Sr. Presidente prestou os esclarecimentos tidos por necessarios. ________________ _ 

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

acerca dos assuntos dela constantes. 
-------------------------------------------

(01) APROVA<;AO DA ATA DA REUNIAO ANTERIOR:- A Camara Municipal em 

cumprimento do disposto no numero 2, do artigo 92°, da Lei n. 0 169/99, de 18 de setembro, na 

redac;ao que lhe foi dada pela Lei n.0 5-A/2002, de 11 de janeiro, e sem prejuizo da sua previa 

aprovac;ao sob a forma de minuta, para efeitos do disposto nos numeros 3 e 4 do citado artigo, 

deliberou aprovar a ata da reuniao realizada em 29 de abril de 2013, pelo que vai a mesma ser 

assinada pelo Exm. 0 Presidente e pelo Secretario . Esta deliberac;ao foi tomada por maioria, 

com a abstenc;ao do Sr. Vereador Dr. Manuel Albetio Laranjeira. 
----------------------

_ (02) OBRAS PARTICULARES _______________ _ 

_ 2.1 - PROCESSO DE LOTEAMENTO No 5/92 - PEDIDO DE AL TERA<;AO AO 

ALV ARA DE LOTEAMENTO N° 64/95 - Lotes n°S 4 e 5 - Requerentes: Jorge Pereira 

Rodrigues e Joao Pereira Rodrigues - Aprova~ao. A Camara Municipal deliberou por 

maioria com a abstenc;ao do Sr. Vereador Dr. Manuel Alberto Laranjeira, aprovar as 

alterac;oes ao alvani de loteamento n° 64/95, lotes n°s 4 e 5. ________________________ _ 

_ (03) OBRAS PUBLICAS _________________ _ 

3.1 - EMPREITADA DE "REDE VIARIA MUNICIPAL DE PONTE DE LIMA -

BENEFICIA<;AO DA VIA MUNICIPAL 1261 EM FORNELOS" - Abertura de 

concurso publico, aprova~ao programa de concurso, caderno de encargos, juri do 

procedimento e prazo de execu~ao. A Camara Municipal deliberou por unanimidade, 

aprovar o programa de concurso, o caderno de encargos, proceder a abertura do procedimento 

e o prazo para a execuc;ao da empreitada em 50 dias. Mais deliberou por unanimidade, 

designar o juri do procedimento sendo constituido pelo Sr. Vice Presidente Gaspar Correia 

Martins, Chefe da DSU, Eng0
• Afonso da Rocha Barbosa e Chefe da DAF, Dfl. Maria Sofia 

Fernandes V elho de Castro Araujo. __________________________________________ _ 
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3.2 - EMPREITADA DOS QUARTEIS DE SANTA JUSTA - CENTRO DE 

INTERPRETA<;AO E VIVENCIA ATIVA DA NATUREZA- REABILITA<;AO DOS 

QUARTEIS DE SANTA JUST A- Aprova~ao do relatorio final e adjudica~ao. A Camara 

Municipal deliberou por unanimidade, aprovar o relat6rio final e adjudicar a empreitada a 
firma "Inovlima- Engenharia e Construc;ao, Lda.", pelo valor de 227.726,15 euros mais IVA 

a taxa legal em vigor. 
-------------------------------------------------------

_(04) JUNTAS DE FREGUESIA _________________ _ 

4.1 - FREGUESIA DE ARCOZELO - Renovac;ao do protocolo de delegac;ao de 

competencias, celebrado em 27 de agosto de 2012. A Camara Municipal deliberou por 

unanimidade, aprovar a celebrac;ao de urn novo protocolo com data de termino a 31 de 

agosto de 2013. ____________________________ _ 

4.2- FREGUESIA DE BOALHOSA- Presente o oficio no AP03/2013 a solicitar uma 

comparticipac;ao financeira destinada a obra de "Pavimentac;ao das Ruas da Tapada, Areas, 

dos Chaos, do Eido de Cima, dos Carvalhinhos e construc;ao de muros de suporte na Rua da 

Ameixoeira". A Camara Municipal deliberou por unanimidade, comparticipar em 90% ate 

ao montante maximo de 42.174,43 euros, no ambito dos subsidios de montanha, a transferir a 
medida da execuc;ao dos trabalhos. __________________________________________ _ 

_ 4.3 - FREGUESIA DA FEITOSA - Presente urn oficio a solicitar uma comparticipac;ao 

financeira, destinada a obra de "Pavimentac;ao das Ruas do Giesteiro, do Tripeiro, do Cotinho 

e da Levandeira". A Camara Municipal deliberou por unanimidade, comparticipar em 70% 

ate ao montante maximo de 23.086,22 euros, a transferir a medida da execuc;ao dos 

trabalhos. 
---------------------------------------------------------------

4.4 - FREGUESIA DE FRIASTELAS - Presente o oficio no 2/2013 a solicitar o 

adiantamento das duas primeiras tranches referentes ao ano de 2013 . A Camara Municipal 

deliberou por unanimidade, autorizar a transferencia da segunda tranche, com excec;ao das 

verbas relativas a conservac;ao da rede viaria. 
-----------------------------------

4.5- FREGUESIA DE SANDIAES- Presente urn oficio a solicitar o adiantamento da 

segunda e terceira tranches referentes ao ano de 2013. A Camara Municipal deliberou por 

unanimidade, autorizar a transferencia da segunda e terceira tranches, com excec;ao das 

verb as relati vas a conservac;ao da rede vi aria. __________________________________ _ 

4.6 - FREGUESIA DE VILAR DAS ALMAS - Presente urn oficio a solicitar uma 

comparticipac;ao financeira destinada a obra de "construc;ao de muro de suporte de terras entre 

as Ruas de Sto. Andre de Vilar e Rua de Freitas". A Camara Municipal deliberou por 
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unanimidade, atribuir urn a comparticipa<;:ao finance ira no valor de 5.194,00 euros, a 

transferir ap6s a conclusao da obra. 
--------------------------------------------

4.7- FREGUESIA DE VITORINO DAS DONAS- Presente urn oficio a solicitar uma 

compmiicipa<;:ao financeira destinada a obra de "Pavimenta<;:ao da Travessa do Viso de Cima, 

Caminho do Viso e Caminho do Pessegueiro". A Camara Municipal deliberou por 

unanimidade, delegar competencias na Junta de Freguesia, mediante celebra<;:ao de Protocolo 

de Delega<;:ao de Competencias, e transferir o montante de 24.582,86 euros, ap6s a conclusao 

da obra. 
-----------------------------------------------------------------

_4.8 - FREGUESIA DE VITORINO DAS DONAS -- Presente urn oficio a propor a 

execu<;:ao de ramal de saneamento basico da rede publica na Quinta da Pousada. A Camara 

Municipal deliberou por unanimidade, delegar competencias na Junta de Freguesia, 

mediante celebra<;:ao de Protocolo de Delega<;:ao de Competencias, e transferir o montante de 

10.908,46 euros. __________________________ __ 

(OS) ASSUNTOS DIVERSOS __________________ _ 

_ 5.1 - AQUISI<;AO DE SERVI<;OS DE LIMPEZA DE SANEAMENTO - Emissao 

de parecer favonivel para a abertura de procedimento por ajuste direto e a celebra~ao 
de contrato ao fornecedor "Manuel Ribeiro- Limpeza de Saneamento, Lda", pelo valor 

de 2.640,00 euros mais IV A a taxa legal em vigor. A Camara Municipal deliberou por 

maio ria com o voto contra do Sr. V ereador Dr. Manuel Alberto Laranjeira, emitir parecer 

favoravel a abertura do procedimento e a celebra<;:ao do contrato com o fornecedor "Manuel 

Ribeiro - Limpeza de Saneamento, Lda." pelo valor de 2.640,00 euros mais IVA a taxa legal 

em v1gor. ____________________________________________________________ _ 

5.2 - AQUISI<;AO DE SERVI<;OS DE ALUGUER DE ESTRUTURAS DE 

OUTDOOR- Emissao de parecer favoravel para a abertura de procedimento por ajuste 

direto e a celebra~ao de contrato ao fornecedor "Green - Publicidade Exterior, Lda.", 

pelo valor de 8.400,00 euros mais IV A a taxa legal em vigor. A Camara Municipal 

deliberou por maioria com o voto contra do Sr. Vereador Dr. Manuel Alberto Laranjeira, 

emitir parecer favoravel a abertura do procedimento e a celebra<;:ao do contrato com o 

fornecedor "Green- Publicidade Exterior, Lda.", pelo valor de 8.400,00 euros mais IV A a 
taxa legal em vigor. 

-------------------------------------------------------

5.3 - CIRCUITOS COMPLEMENTARES DE TRANSPORTES ESCOLARES -

Emissao de parecer favoravel para abertura de procedimento por ajuste direto regime 

geral e nomea~ao do juri. A Camara Municipal deliberou por maioria com o voto contra 

do Sr. Vereador Dr. Manuel Alberto Laranjeira, emitir parecer favoravel a abertura do 
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procedimento por ajuste direto regime geral, bern como nomear o juri do procedimento, sendo 

o mesmo constituido pelo Chefe da DEC, Dr. Jose Dantas Lima Pereira, pela Chefe da OAF, 

Dr.a Maria Sofia F. Velho de Castro Araujo e pela Assistente Tecnica Antonia Sa. ___ _ 

_ 5.4 - SERVI(:O EDUCATIVO DA AREA PROTEGIDA - Programa de atividades a 

realizar no ano letivo de 2013/2014 - Aprova~ao. A Camara Municipal deliberou por 

maioria com a absten<;ao do Sr. Vereador Dr. Manuel Alberto Laranjeira, aprovar o programa 

de atividades para o ano letivo de 2013/2014. ________________ _ ~ 

_ 5.5 - "CORRE(:AO MATERIAL AO REGULAMENTO DO PDM DE PONTE DE 

LIMA"- Aprova~ao. Nos termos do previsto no artigo 97° -A, do Decreto-Lei n° 380/99, de 

22 de setembro, com a sua atual reda<;ao, a Camara Municipal deliberou por maioria com a 

absten<;ao do Sr. Vereador Dr. Manuel Alberto Laranjeira, aprovar a corre<;ao ao Regulamento 

do Plano Diretor Municipal, ratificado pela resolu<;ao do Conselho de Ministros n.0 81/2005, 

de 31 de mar<;o com a 1 a altera<;ao, publicada pelo Aviso n. 0 4269/2012, DR n°55-II S, de 

16/03/2012, a saber: 

Alinea e), do n. 0 2 do artigo 35.0 do Regulamento do PDM de Ponte de Lima: 

Artigo 3 5. 0 
- Espa<;o nao urbano 

1 - ........ . ...... .. .. ... .. ............. . ... .. ... ...... ... ............ .. ... ... .. ... .... ....... .. . . .. . ......... . 

2 - 0 Espa<;o nao urbano compreende as seguintes categorias: 

a) ....................... ... . ..... . . ................ . ........ .. ................................................. . 

b) . ......... . ...... .. ........ . .......... . . . ............ . .. .. ... .. . . . .... ... . ..... .... ..... . . .. .. . .. ... .......... . 

c) . .... .. ... ..... ·· ·· · ... ............. . ... . . ................................... .. ... . .... .. .. ..... .. ........ ... . . 

d) .... ..... . . ...... . ......... ... .... .. ... . ................... .... ............. . ... . . ... .................. . ...... . 

e) Area para extra<;ao e transforma<;ao de granitos; 

f) . ... .. . ...... . . ........ . ..... . . . .. ...... ... . . ........ .................. . ........... . . . . . .. ............. . . .. . .. . 

g)· ·················· ········ ................ .... ... ...... .. ........................ ...... .. .. .... .... ... ...... . 

h)· ············· ·········· ·············· ··· ··· ··········· ·· .. ............ .... .... ...... ..... ...... ········ ···· ·· 

passa a ter a seguinte reda<;ao: 

Artigo 3 5. o - Espa<;o nao urbano 

1 - ............ . ........... .. .. ... ............................................ .. .. . . ... .................. .. .... . 

2 - 0 Espa<;o nao urbano compreende as seguintes categorias: 

a) ...... . . . ... . .. .... ............. . ... .......... .. . ... .. ........ . ..... ...... ................. . .................. . 

b) .................... .. ... .... .......... .. .............. . . .. ......... . .. .... . .......... .. .. . .. ................. . 

c) ...................... .... . . ........... .. .... .. ................................. ... .. .. .. . .. . ... . ............. . 

d) .. ... . . .......... ..... . ........... . ...... ... .............. . . ....... ....................... ············ . . ... .. . . 
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e) Area para explorac;:ao de recursos geol6gicos; 

f) ................................................................. . ... . ............... .. ....... . . . ............. . 

g) .................... .. ............................... . . .. ............... ..... ...... . ........... .. ....... . .... . 

h) ....... .......... . ... .. ................................... ......... ......... ... .. .. . ... ...................... . 

Mais deliberou por maioria com a abstenc;:ao do Sr. Vereador Dr. Manuel Alberto 

Laranjeira, remeter sob a forma de comunicac;:ao, a Assembleia Municipal e a CCDR-N, para 

deposito nos termos do art. 0 150° do RJIGT. Mais deliberou por maioria com a abstenc;:ao 

do Sr. Vereador Dr. Manuel Alberto Laranjeira, remeter para publicac;:ao no "Diario da 

Republica", de acordo como previsto no art. 0 97. 0
- A do RJIGT. __________ _ 

_ 5.6 - ESTATUTO DO DIREITO DE OPOSI<;AO - Relatorio de avalia-;ao do ano de 

2012. Tendo em conta o disposto nos n°s 2 e 5 do art. 0
• 1 oo do Estatuto do Direito de 

Oposic;:ao e da alinea x) do n°. 1do art. 0
• 68° da Lei n° 169/99 de 18 de setembro, devera o 

presente relat6rio ser enviado ao Presidente da Assembleia Municipal de Ponte de Lima, e 

publicitado na pagina eletr6nica da Camara Municipal. 0 Sr. Vereador Dr. Manuel Alberto 

Laranjeira apresentou declarac;:ao de voto, que se anexa a presente ata. _ _______ _ 

5.7 - CONCURSO PUBLICO DE ARRENDAMENTO DO EDIFICIO CADEIA 

DAS MULHERES PARA INSTALA<;AO DE LOJA RURAL - Adjudica-;ao. A Camara 

Municipal deliberou por maioria com o voto contra do Sr. Vereador Dr. Manuel Alberto 

Laranjeira, adjudicar o arrendamento ao concorrente "Limaterrae" pelo valor de 810,00 

euros/mensais mais IVA a taxa legal em vigor, de acordo com a proposta do juri. 0 Sr. 

Vereador Dr. Manuel Alberto Laranjeira votou contra porque nao ficou provado que o predio 

possuia licenc;:a de utilizac;:ao. _______________ ________ _ 

_ 5.8 - PROGRAMA PROFERIAS VERAO 2013 - Presente o programa para a edic;:ao 

de verao, o cmiaz e o orc;:amento. A Camara Municipal deliberou por maioria com a 

abstenc;:ao do Sr. Vereador Dr. Manuel Alberto Laranjeira, aprovar o programa, o cartaz e o 

orc;:amento, nao devendo o numero de participantes exceder os 200 ou 220. Mais deliberou 

por maioria com a abstenc;:ao do Sr. Vereador Dr. Manuel Alberto Laranjeira, transferir ate 

ao montante maximo de 3.141,40 euros, mediante celebrac;:ao de protocolo com a Associac;:ao 

Cultural "Unhas do Diabo". 
----- - -------------- ------

_5.9 - ASSOCIA<;AO HUMANITARIA DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE 

PONTE DE LIMA - Presente o oficio n° 90 a solicitar a atribuic;:ao do subsidio anual. A 

Camara Municipal deliberou por unanimidade, atribuir urn subsidio anual no valor de 

60.000,00 euros, a liquidar em 12 prestac;:oes mensais no valor de 5.000,00 euros. ___ _ _ 
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5.10 -SANTA CASADA MISERICORDIA DE PONTE DE LIMA- Presente urn 

oficio a propor a venda do predio rustico, inscrito sob o artigo 2528, sito no lugar de 

Corredouro, freguesia de Moreira do Lima. A Camara Municipal deliberou por 

unanimidade, aceitar a proposta e proceder a aquisic;ao do predio pelo valor de 61.875,00 

euros, delegando competencias no Sr. Presidente da Camara para a assinatura da 

escritura. 
----------------------------------------------------------------

_5.11 - PROTOCOLO DE COOPERA<;AO ENTRE A CAMARA MUNICIPAL E A 

SANTA CASA DA MISERICORDIA DE GUIMARAES - Aprova~ao. A Camara 

Municipal deliberou por maio ria com a abstenc;ao do Sr. V ereador Dr. Manuel Alberto 

Laranj eira, aprovar o protocolo ·---------------------------------------------

5.12 - PROTOCOLO DE COOPERA<;AO ENTRE A CAMARA MUNICIPAL E A 

ASSOCIA<;AO CULTURAL "UNHAS DO DIABO" RUARTE III 

EDI<;AO/MERCADO DAS ARTES - Aprova~ao. A Camara Municipal deliberou por 

maioria com a abstenc;ao do Sr. Vereador Dr. Manuel Alberto Laranjeira, aprovar o protocolo 

e conceder o apoio logistico solicitado ·----------------------------------------

_5.13 - ASSOCIA<;AO CULTURAL "CAL - COMUNIDADE ARTISTICA 

LIMIANA"- MERCADO DAS ARTES- Presente urn email a solicitar apoio logistico, no 

ambito da realizac;ao do Mercado das Artes. A Camara Municipal deliberou por maioria 

com a abstenc;ao do Sr. Vereador Dr. Manuel Alberto Laranjeira, emitir parecer favonivel ao 

solicitado, no que toea ao apoio logistico . ______________________________________ _ 

5.14- CENTRO DE INTERPRETA<;AO DA HISTORIA MILITAR DE PONTE 

DE LIMA - Aprova~ao da submissao da candidatura a obten~ao de financiamento no 

ambito do PRODER - Programa de Desenvolvimento Rural do Continente, Eixo III -

Dinamiza~ao das Zonas Rurais, Aviso de abertura de concurso no 15/A~ao 3.2.1/2012, 

"Conserva~ao e Valoriza~ao do Patrimonio Rural". A Camara Municipal deliberou por 

unanimidade, aprovar a submissao da candidatura. ______________________________ __ 

_ 5.15 - HABITA<;AO SOCIAL - Presente uma proposta do Servic;o de Ac;ao Social a 

propor o realojamento de Noura Rakib no Bairro da Poc;a Grande, em Arcozelo. A Camara 

Municipal deliberou por unanimidade, autorizar o realojamento, fixando a renda apoiada 

em 20,00 euros/mensais. 
----------------------------------------------------

_5.16 - PROGRAMA TERRA REABILITAR - Presente uma informac;ao do Gabinete 

Terra e DOU respeitante a candidatura apresentada pelo Sr. Carlos Alberto Coelho Esteves, 

relativa ao edificio localizado na Rua Candido Cruz n° 2 a 4. - Aprovac;ao. A Camara 

Municipal deliberou por unanimidade, aprovar a candidatura. ____________________ _ 
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_5.17 - PROGRAMA TERRA FINICIA - Apreciac;ao e aprovac;ao da candidatura 

apresentada pela Sr.a Maria de Fatima Sobreira Meireles. A Camara Municipal deliberou por 

unanimidade, aprovar a candidatura. ____________________ _ 

5.18 - PROGRAMA TERRA INCUBADORA DE EMPRESAS - Apreciac;ao e 

aprovac;ao da candidatura apresentada pelas Sr.a Cristina Maria Alves Garcia e a Sr.a Maria 

Eduarda Reis Viana. A Camara Municipal deliberou por unanimidade, aprovar a 

candidatura, autorizando a ocupac;ao, de acordo com a sua disponibilidade, das lojas sitas no 

1 o andar com a frente virada a Rua do Mercado. 
-------------------

_ 5.19 - PROGRAMA TERRA INCUBADORA DE EMPRESAS - Apreciac;ao e 

aprovac;ao da candidatura apresentada pelo Sr. Rui Pedro Bandeira Correia Lopes dos Santos. 

A Camara Municipal deliberou por unanimidade, aprovar a candidatura, autorizando a 

ocupac;ao, de acordo com a sua disponibilidade, das lojas sitas no 1° andar com a frente virada 

a Rua do Mercado. 
------------------- ---------

5.20 - PROGRAMA TERRA INCUBADORA DE EMPRESAS - Apreciac;ao e 

aprovac;ao da candidatura apresentada pelo Sr. Jose Eduardo Correia Calheiros. A Camara 

Municipal deliberou por unanimidade, aprovar a candidatura, autorizando a ocupac;ao, de 

acordo com a sua disponibilidade, das lojas sitas no 1° andar com a frente virada a Rua do 

Mercado. ---------------------------------

5.21 ALARGAMENTO DE HORARIO DE FUNCIONAMENTO DE 

ESTABELECIMENTO COMERCIAL- Presente urn requerimento em nome de Andre 

Filipe Fernandes Vieira da Cruz a requerer o alargamento do honirio de funcionamento do 

"A varias Bar" sito no lugar de Faldejaes, freguesia de Arcozelo, ate as 04:00 horas de sexta

feira para sabado, de sabado para domingo e vesperas de feriado, nos meses de abril a 

dezembro. A Camara Municipal deliberou por unanimidade, autorizar o alargamento do 

horario de funcionamento do "Avarias Bar" sito no lugar de Faldejaes, freguesia de Arcozelo, 

ate as 04:00 horas de sexta-feira para sabado, de sabado para domingo e vesperas de feriado, 

nos meses de abril a dezembro de 2013, a titulo precario, sendo revogada esta autorizac;ao 

caso hajam reclamac;oes devidamente fundamentadas. ______________ _ 

_ 5.22 - INSTITUTO DA SEGURAN(:A SOCIAL, I.P. - Aceitac;ao do convite para 

programa CLDS+, designac;ao de Entidade Coordenadora Local de Parceria (ECLP) e 

Coordenador Tecnico do CLDS+. A Camara Municipal deliberou por unanimidade, aceitar 

o convite do ISS, I.P. para criac;ao de urn CLDS+ , escolher para entidade coordenadora local 

da parceria a Casa de Caridade deNa Sra. da Conceic;ao e para Coordenadora Tecnica a Dra. 

Olga Helena Silva Pereira Fernandes, tendo como criteria fundamental a experiencia positiva 
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e cumprimento dos objetivos no anterior programa com estas entidades, pela garantia de 

sequencialidade do trabalho desenvolvido permitindo maior eficacia na implementa<;ao do 

novoprograma. _____________________________ __ 

5.23 - EBl DE PONTE DE LIMA - Presente urn email a solicitar a cedencia do 

Audit6rio Rio Lima, para o dia 12 de junho no periodo compreendido entre as 14:30 e as 

17:30 horas eo dia 13 de junho durante todo o dia, para a realiza<;ao da Festa de Finalistas. A 

Camara Municipal deliberou por maioria com a absten<;ao do Sr. Vereador Dr. Manuel 

Alberto Laranjeira, autorizar a cedencia do Audit6rio Rio Lima no dia 12 de junho entre as 

14:30 e as 17:30 horas e todo o dia 13 de junho, para a realiza<;ao da Festa de Finalistas. __ 

5.24 - AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS ANTONIO FEIJO - Presente 

urn email a solicitar a cedencia do Audit6rio Rio Lima para o dia 03 de junho, no periodo 

compreendido entre as 15:00 e as 16:30 horas, para a realiza<;ao de palestra "Antonio Feij6-

uma fotobiografia". A Camara Municipal deliberou por maioria com a absten<;ao do Sr. 

Vereador Dr. Manuel Alberto Laranjeira, autorizar a cedencia do Audit6rio Rio Lima no dia 

03 de junho, entre as 15:00 e as 16:30 horas, para a realiza<;ao de palestra. _______ _ 

5.25- EPRALIMA -DELEGA<;AO DE PONTE DE LIMA- Presente urn email a 

solicitar a cedencia do Audit6rio Rio Lima para o dia 15 de maio, no perfodo compreendido 

entre as 13:00 e as 17:00 horas. A Camara Municipal deliberou por unanimidade, autorizar 

a cedencia do Audit6rio Rio Lima no dia 15 de maio, entre as 13:00 e as 17:00 horas. Neste 

ponto o Sr. Vereador Dr. Manuel Alberto Laranjeira, nao votou, declarando-se impedido por 

motivos pessoais e/ou profissionais. ________________ _____ _ 

5.26 - ESCOLA DE MUSICA MOZART - Presente urn email a solicitar a troca da 

cedencia do Teatro Diogo Bernardes do dia 29 de junho para o dia 22 de junho. A Camara 

Municipal deliberou por maio ria com a absten<;ao do Sr. V ereador Dr. Manuel Alberto 

Laranjeira, autorizar a troca da cedencia do Teatro Diogo Bernardes para o dia 22 de junho. 

Mais deliberou por maio ria com a absten<;ao do Sr. V ereador Dr. Manuel Alberto 

Laranjeira, isentar do pagamento de taxas. __________________ _ _ 

_ 5.27 - COMISSAO DE PROTE<;AO DE CRIAN(:AS E JOVENS - Presente urn 

oficio a solicitar a cedencia das instala<;5es da Expolima, para os dias 7 e 8 de junho, para a 

realiza<;ao da "Festa da Juventude Limiana", com isen<;ao de tarifas. A Camara Municipal 

deliberou por maioria com a absten<;ao do Sr. Vereador Dr. Manuel Alberto Laranjeira, 

autorizar a cedencia das instala<;5es da Expo lima nos dias 7 e 8 de junho. Mais deliberou por 

maioria com a absten<;ao do Sr. Vereador Dr. Manuel Alberto Laranjeira, com isen<;ao do / 

pagamento do pre<;o. _ __________________________ _ 
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5.28 - CENTRO SOCIAL DE AFIFE - Presente urn email a solicitar a cedencia de urn 

espac;:o na zona central da vila a titulo gratuito, para exposic;:ao de urn autom6vel, nos dias 12 

ou 19 de maio. A Camara Municipal deliberou por maioria com a abstenc;:ao do Sr. Vereador 

Dr. Manuel Alberto Laranjeira, indeferir o solicitado de acordo com os criterios anteriormente 

estabelecidos e adotados relativamente ao indeferimento de petic;:oes identicas. ____ _ 

_ 5.29 - ESCOLA DESPORTIV A LIMIANA - Presente urn email a solicitar a isenc;:ao do 

pagamento das taxas de utilizac;:ao das piscinas municipais, respeitantes a realizac;:ao no dia 20 

de abril do 2° Torneio Interno de Natac;:ao. A Camara Municipal deliberou por unanimidade, 

isentar do pagamento das taxas de utilizac;:ao respeitantes ao dia 20 de abril. ______ _ 

_ 5.30 - ASSOCIA<;:AO CONCELHIA DAS FEIRAS NOV AS - Presente uma proposta 

a solicitar a Camara Municipal a explorac;:ao do terrado em todo o espac;:o onde decorre a festa 

assim como a ocupac;:ao da via publica, desde 27 de agosto no caso das Feiras Novas e desde 

21 de junho no caso da Feira do Cavalo. A Camara Municipal deliberou por maioria com a 

abstenc;:ao do Sr. Vereador Dr. Manuel Alberto Laranjeira, autorizar o solicitado. ____ _ 

5.31 - CLUBE LANCIA DELTA HF INTEGRALE PORTUGAL - Presente urn 

oficio a solicitar a autorizac;:ao para parqueamento de cerca de 25 Lancia Integrale, nos 

passeios adjacentes ao "Restaurante Encanada" no dia 08 de junho, no periodo compreendido 

entre as 12:30 as 17:30 horas. A Camara Municipal deliberou por unanimidade, autorizar o 

parqueamento nos passeios adjacentes ao "Restaurante Encanada" no dia 08 de junho, entre as 

12:30 e as 17:30 horas. 
------------------------------

_ 5.32 - ASSOCIA<;:AO DE PARALISIA CEREBRAL DE VIANA DO CASTELO -

Presente urn email a solicitar a cedencia do Audit6rio Municipal, no dia 17 de maio no 

periodo compreendido entre as 15:00 e as 18:00 horas, para a realizac;:ao de urn seminario. A 

Camara Municipal deliberou por unanimidade, autorizar a cedencia do Audit6rio Municipal 

no dia 17 de maio entre as 15:00 e as 18:00 horas, para a realizac;:ao de seminario. Mais 

deliberou por unanimidade, isentar do pagamento de taxas. _________ ____ _ 

5.33- CAMINHADA "TODOS A ANDAR EM PONTE DE LIMA COM EDP GAS" 

- Presente urn email da "RUNPORTO" a solicitar autorizac;:ao de utilizac;:ao da via publica e 

apoio logistico, nos dias 19 de maio ou 02 de junho, para a realizac;:ao de uma caminhada. A 

Camara Municipal deliberou por unanimidade, autorizar no dia 02 de junho a utilizac;:ao da 

via publica, bern como o apoio logistico. ______________________ _ 

_ (06) ATRIBUI<;:AO DE SUBSIDIOS ______________ _ 

_ 6.1 - ASSOCIA<;:AO DESPORTIV A"OS LIMIANOS" - Presente urn oficio a solicitar 

urn subsidio, destinado a comparticipar as despesas de deslocac;:ao a V ersalhes, para 
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participa<;ao no Torneio Internacional de Saint Cyr L'Ecole, nos dias 18 e 19 de maio. A 

Camara Municipal deliberou por unanimidade, atribuir urn subsidio no valor de 676,00 

euros destinado a comparticipar as despesas de desloca<;ao a Versalhes, a transferir ap6s a 

realiza<;ao do evento. ___ _______________________ _ 

6.2 - GRUPO DESPORTIVO DE VITORINO DE PIAES - Presente urn email a 

solicitar urn subsidio, destinado a comparticipar as despesas de desloca<;ao a Versalhes, para 

participa<;ao no Torneio Intemacional de Saint Cyr L'Ecole, nos dias 18 e 19 de maio. A 

Camara Municipal deliberou por unanimidade, atribuir urn subsidio no valor de 676,00 

euros destinado a comparticipar as despesas de desloca<;ao a Versalhes, a transferir ap6s a 

realiza<;ao do evento. 
- --------------------------

6.3 - COMISSAO DE FESTAS DE S. JOAO - Presente urn oficio a solicitar urn 

subsidio para a realiza<;ao das Festas de S. Joao. A Camara Municipal deliberou por 

unanimidade, de acordo com o solicitado pela Comissao de Festas, atribuir urn subsidio no 

montante de 3.100,00 euros com IVA incluido, sendo que 1.750,00 euros se destinam ao 

pagamento da Banda Musica e 1.350,00 euros ao pagamento do aluguer de aparelhagem 

sonora, mediante apresenta<;ao de documentos comprovativos da despesa. _ ______ _ 

6.4 - BANDA MUSICAL DE S.MARTINHO DA GANDRA - Presente urn oficio a 

solicitar a atribui<;ao de urn subsidio extraordinario, para a aquisi<;ao de instrumentos 

musicais. A Camara Municipal deliberou por unanimidade, adquirir 3 clarinetes ate ao 

montante maximo de 1.119,00 euros mais IV A a taxa legal em vigor, mediante apresenta<;ao 

da respetiva fatura em nome do Municipio de Ponte de Lima. __________ _ 

6.5 - RUSGA TIPICA DA CORRELHA - Presente o oficio n°6/2013 a solicitar a 

atribui<;ao de urn subsidio para a realiza<;ao do XI Festival Nacional de Folclore. A Camara 

Municipal deliberou por unanimidade, atribuir urn subsidio no valor de 428,00 euros, 

destinado ao "XI Festival Nacional de Folclore" a realizar no proximo dia 02 de junho, a 

transferir ap6s a realiza<;ao do evento. ________ _ _ __________ _ 

6.6 - BASKET CLUB LIMIENSE - Presente urn oficio a solicitar urn subsidio 

extraordimirio destinado a comparticipar as despesas efetuadas com a realiza<;ao do II BCL 

de Mini-Basket Vila de Ponte de Lima. A Camara Municipal deliberou por unanimidade, 

atribuir urn subsidio no valor de 350,00 euros, destinado a comparticipar nas despesas 

efetuadas com a realiza<;ao do "II BCL de Mini-Basket Vila de Ponte de Lima", realizado no 

passado dia 28 de abril. _________________________ _ 

_ 6.7- CENTRO PAROQUIAL E SOCIAL DE CALHEIROS- Presente urn oficio a 

solicitar urn subsidio destinado a aquisi<;ao de uma carrinha. A Camara Municipal deliberou 
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por unanimidade, atribuir urn subsidio no valor de 10.000,00 euros, a liquidar mediante a 

apresentac;ao de documento comprovativo da despesa. ______________ _ 

_ 6.8 - ASSOCIA<;AO DESPORTIV A "OS LIMIANOS" - SEC<;AO DE HOQUEI 

EM P A TINS - Presente urn email a solicitar o adiantamento dos subsidios respeitantes aos 

meses de junho e julho. A Camara Municipal deliberou por unanimidade, autorizar o 

adiantamento dos subsidios dos meses de junho e julho. _____________ _ 

_ ADITAMENTO A ORDEM DE TRABALHOS:- Por se ter considerado de resoluc;ao 

urgente, a Camara Municipal deliberou por maioria com a abstenc;ao do Sr. Vereador Dr. 

Manuel Alberto Laranjeira, aditar os seguintes assuntos a Ordem de Trabalhos: -----

_(07) - AQUISI<;AO DE SERVI<;OS DE EXECU<;AO GRAFICA DE 1400 

EXEMPLARES DO LIVRO "PONTE DE LIMA : 9° FESTIVAL INTERNACIONAL 

DE JARDINS/INTERNATIONAL GARDEN FESTIVAL" - Emissao de parecer 

favonivel para a abertura de procedimento por ajuste direto regime geral e a celebra~ao 
de contrato ao fornecedor "Rainho & Neves, Lda.", pelo valor de 19.110,00 euros mais 

IV A a taxa legal em vigor. A Camara Municipal deliberou por maioria com a abstenc;ao do 

Sr. Vereador Dr. Manuel Alberto Laranjeira, ernitir parecer favonivel a abertura do 

procedimento por ajuste direto e a celebrac;ao de contrato. _____________ _ 

_ (08) - CONCURSO "QUADRAS DAS FEIRAS NOV AS" - FEST AS DO 

CONCELHO DE PONTE DE LIMA- A Camara Municipal deliberou por maioria com a 

abstenc;ao do Sr. Vereador Dr. Manuel Alberto Laranjeira, aprovar o regulamento do concurso 

de "Quadras das Feiras Novas". ______________________ _ 

_ (09)- ASSOCIA<;AO HUMANITARIA DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE 

PONTE DE LIMA - Presente urn oficio a solicitar a cedencia do Teatro Diogo Bernardes 

para a realizac;ao de urn concerto musical com o grupo "Cantares Silvestres". A Camara 

Municipal deliberou por maio ria com a abstenc;ao do Sr. V ereador Dr. Manuel Alberto 

Laranjeira, autorizar a cedencia em func;ao da disponibilidade do Teatro Diogo Bernardes. 

Mais deliberou por maioria com a abstenc;ao do Sr. Vereador Dr. Manuel Alberto 

Laranjeira, isentar do pagamento de taxas de utilizac;ao. ______________ _ 

_ (10) -SHINE IBERIA/SIC- Presente urn oficio a solicitar autorizac;ao para a realizac;ao 

de emissao no proximo dia 30 de junho, durante a "Feira do Cavalo". A Camara Municipal 

deliberou por maioria com a abstenc;ao do Sr. Vereador Dr. Manuel Alberto Laranjeira, 

autorizar o solicitado, bern como isentar do pagamento de taxas de ocupac;ao da via 

publica. _______________________________ _ 
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_(11) APROVA<;::AO DA ATA EM MINUTA:- Nos termos dos numeros 3 e 4, do artigo 

92°, da Lei n° 169/99, de 18 de setembro, na reda<;ao que lhe foi dada pela Lei n.0 5-A/2002, 

de 11 de janeiro, foi deliberado aprovar a ata desta reuniao, em minuta, para smiir efeitos 

imediatos. Esta delibera<;ao foi tomada por maioria, com a absten<;ao do Sr. Vereador Dr. 

Manuel Alberto Laranjeira. 
-------------------------------------------------

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

Camara declarou encerrada a reuniao pelas dezoito horas e quinze minutos. ____________ _ 

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



DECLARACAO 

0 ora Vereador vern, no exercicio das suas fungoes, expor e declarar o seu 

voto contra, no ambito do ponto "ESTA TUTO DO DIREITO DE OPOSICAO -

RELATORIO DE AVALIACAO DO ANO DE 2012", com os fundamentos e 

considerandos seguintes: 

1 -A despeito da realizagao do presente relat6rio, sendo que os relat6rios em 

causa deveriam ter sido elaborados ate Margo de cada ana, o que nao 

aconteceu; 

2 - Considerando que os mesmos relat6rios carecem ainda de resposta, 

podendo os respectivos relat6rios e respostas serem objecto de discussao 

publica na correspondente assembleia, o que, desde ja, se requer; 

3 - Considerando a falta de habito democratico na elaboragao dos documentos 

em causa, bern como a ausencia de informagao na maior parte dos pontos da 

ordem de trabalhos de cada reuniao da Camara Municipal; 

4 - Considerando uma diferente matriz dos procedimentos, cuja exigencia de 

orgamento participative, de reunioes pelas diferentes freguesias a horarios que 

suscitassem a participagao publica se considera premente para aquilatar de 

eventuais problemas ao nivel do mesmo Estatuto do Direito de Oposigao, cujo 

objective parece nao ter qualquer "estatuto". 

5 - Considerando a inexistencia de meios adequados ao exercicio do legitime 

mandata democratico do Vereador aqui signatario (ex: ausencia de gabinete e 

demais meios; e ausencia de utilizagao de espagos audit6rio), que considera 

que os seus direitos enquanto eleito local nao tern sido minimamente 

respeitados, tendo mesmo sido obrigado a intentar a competente acgao judicial 

para o efeito. 

6 - Considerando uma mundividencia diferente de considerar a dinamica da 

organizagao democratica das fungoes executivas; 

Face ao expendido, em oposigao construtiva com convicgoes e juntos par 

Ponte de Lima, pelas pessoas e pelo nosso territ6rio, voto contra, requerendo, 

como titular do direito de oposigao, uma discussao publica na respectiva 

assembleia. 
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