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Reuniao de 05 de agosto de 20 13 

REUNIAO DA CAMARA MUNICIPAL 
DE 

PONTE DE LIMA 

Data da reuniiio: 05 de agosto de 2013 
Local da Reuniiio: Edificio dos Pat;os do Concelho 

PRESEN(:AS: 

Presidente: 
Eng. Victor Manuel Alves Mendes 

Vereadores: 
Sr. Gaspar Correia Martins 
Enga Estela Susana da Rocha Almeida 
Dr. Filipe Agostinho Cruz Viana 
Dr. Franclim Castro e Sousa 
Dr. Miguel Antonio Bacelar de Sousa Pires da Silva 
Dra Ana Maria Martins Machado 

FALTAS: ---

Inicio da Reuniiio: Quinze horas 

Encerramento: Dezassete horas 

Secretario: Tecnica Superior DrO. Filomena Mimoso da Silva 

Prestou Colaborat;iio Tecnica: Ma Guilhermina Franco 

Resumo Diario de Tesouraria: 
Saldo ..................... 12.355.870,91 euros 

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

_ Intervenr;ao dos Vereadores: ---------------------------------------------

_Usou da palavra, em primeiro Iugar o Senhor Vereador Dr. Miguel Pires da Silva para 

felicitar o Clube Nautico de Ponte de Lima pela conquista do Sexto Titulo Nacional de Fundo 

Colectivo. -----------------------------------------------------------------

_Seguidamente interveio o Senhor Vereador Dr. Filipe Viana para questionar sob a forma 

como esta a ser levado a efeito o transporte escolar de urn educando residente em Poiares. _ 

_ Usou tambem da palavra o Senhor Vereador Dr. Franclim Castro Sousa para propor urn 

voto de pesar e solidariedade as familias das vitimas do acidente ferroviario ocorrido perto de 

Santiago de Compostela. __________________________________________________ _ 

Os Senhores V ereadores acompanharam o senti do do voto, devendo o mesmo ser 

transmitido ao Presidente da Junta (governo regional) da Galiza, Alcaide de Santiago e 

Diputaci6n Provincial de Santiago de Compostela. ________________________________ __ 

_ 0 Sr. Presidente da Camara prestou os esclarecimentos tidos por necessarios. ____ _ 

_ ORDEM DO DIA: Presente a ordem de trabalhos, foram tomadas as seguintes resolm;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 02 de abril de 2012, 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. Filipe Viana e voto contra do Sr. Vereador Dr. Miguel 

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

_ (02) JUNTAS DE FREGUESIA _______________ _ 

2.1 - FREGUESIA DE BERTIANDOS - Presente urn oficio a solicitar uma 

comparticipac;ao financeira destinada a obra de "Beneficiac;ao das Ruas dos Barreiros e 

Quingosta". A Camara Municipal deliberou por unanimidade, comparticipar as obras de 

pavimentac;ao em 70% ate ao montante maximo de 14.589,5 8 euros. Mais deliberou por 

unanimidade, comparticipar em 100% as obras de abastecimento de agua, transferindo a 

verba de 2.014,00 euros, delegando competencias na junta de freguesia mediante celebrac;ao 

de protocolo de delegac;ao de competencias, a medida da execuc;ao da obra. __________ ~ __ 

2.2 - FREGUESIA DE FRIASTELAS - Presente urn oficio a solicitar uma 

comparticipac;ao financeira destinada a obra de "Beneficiac;ao das Ruas do Cruzeiro, Agrela, 
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Sandim, Barral e Travessa da Torre". A Camara Municipal deliberou por unanimidade, 

atribuir uma comparticipac;ao financeira de 70% ate ao montante maximo de 56.766,71 euros, 

a transferir a medida da execuc;ao da obra. _______________ ____ _ 

_ 2.3 - FREGUESIA DE GAIFAR- Presente urn oficio a solicitar uma comparticipac;ao 

financeira destinada a obra de "Pavimentac;ao da Rua do Monte (Conclusao )". A Camara 

Municipal deliberou por unanimidade, atribuir uma comparticipac;ao financeira de 70% ate 

ao montante maximo de 19.897,77 euros, a transferir ap6s a conclusao da obra. ------

_2.4 - FREGUESIA DE GAIFAR - Presente uma informac;ao da Secc;ao de 

Contabilidade a informar que o prazo de vigencia do protocolo de delegac;ao de competencias 

de 03 de Dezembro de 2012 se encontra caducado. A Camara Municipal deliberou por 

maio ria, com a abstenc;ao do Sr. V ereador Dr. Filipe Viana, alterar o prazo de vigencia do 

protocolo assinado a 03 de Dezembro de 2012, ate ao dia 31 de dezembro de 2013 . 
--------,--

2.5 - FREGUESIA DE GONDUFE - Presente urn oficio a solicitar uma 

comparticipac;ao financeira respeitante a obra "Pavimentac;ao das Ruas da Abelheira, Barreiro, 

Valdemar, Casola, Travessa do Paraiso e Pontao". A Camara Municipal deliberou por 

unanimidade, atribuir uma comparticipac;ao financeira de 70% ate ao montante maximo de 

37.826,42 euros, a transferir a medida da execuc;ao da obra. _____________ _ 

_ Neste ponto o Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, ausentou-se da reuniao. _______ _ 

_ 2.6 - FREGUESIA DE POIARES - Presente urn oficio a solicitar uma comparticipac;ao 

financeira destinada a obra de "Beneficiac;ao das Ruas do Calvario, Capela S. Miguel, Devesa, 

Fontes, Pedregal, Sorregos, Lages, Quinta da Rua, Lobagueira, Fontela e Sema. A Camara 

Municipal deliberou por unanimidade atribuir uma comparticipac;ao financeira de 70% ate 

ao montante maximo de 98.455,98 euros, a transferir a medida da execuc;ao da obra. ___ _ 

2.7 - FREGUESIA DE REBORDOES SANTA MARIA - Presente urn oficio a 

solicitar uma comparticipac;ao financeira destinada a obra de "Beneficiac;ao das Ruas da 

Torrinha, Carvalhosa e Fonte de Molares". A Camara Municipal deliberou por 

unanimidade, atribuir uma comparticipac;ao financeira de 70% ate ao montante maximo de 

31.223,36 euros, a transferir ap6s a conclusao da obra. _______________ _ 

2.8- FREGUESIA DE REBORDOES SANTA MARIA- Presente urn aditamento ao 

processo de fixac;ao toponimica. Apreciac;ao e aprovac;ao. A Camara Municipal deliberou por 

unanimidade, aprovar o aditamento de fixac;ao toponimica. ____________ _ 

2.9 - FREGUESIA DE S. MARTINHO DA GANDRA - Presente urn aditamento ao 

processo de fixac;ao toponimica. Apreciac;ao e aprovac;ao. A Camara Municipal deliberoi.J'.-I,Hff".,..,. 

unanimidade, aprovar o aditamento de fixac;ao toponimica. ____________ _ 
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_2.10 - FREGUESIA DE CEPOES - Presente urn email a solicitar autoriza<;ao para a 

utilizas;ao gratuita das Piscinas Natura, no periodo compreendido entre 19 e 24 de agosto, 

pelas crians;as da freguesia no ambito da ocupas;ao dos tempos livres. A Camara Municipal 

deliberou por unanimidade, adiar este assunto para uma proxima reuniao. ______ _ 

_ (03) ASSUNTOS DIVERSOS ________________ _ 

3.1 - AQUISI(:AO DE SERVI(:OS DE REFEI(:OES- Emissao de parecer favonivel 

para a abertura de procedimento por ajuste direto e a celebrac;ao de contrato ao 

fornecedor "Brandao & Martins, Lda", pelo valor de 357,85 euros acrescido de IVA a 
taxa legal em vigor. A Camara Municipal deliberou por unanimidade, emitir parecer 

favonivel a abertura de procedimento por ajuste direto e a celebras;ao de contrato ao 

fornecedor "Brandao & Martins, Lda", pelo valor de 357,85 euros, acrescido de IVA a taxa 

legal em vigor. ___ _________________________ _ 

_ 3.2 - AQUISI(:AO DE SERVI(:OS DE IMPRESSAO DE CART AZES E PLACAS -

Emissao de parecer favonivel para a abertura de procedimento por ajuste direto e a 
celebrac;ao de contrato ao fornecedor "lntactimagem, Lda", pelo valor de 160,00 euros 

acrescido de IV A a taxa legal em vigor. A Camara Municipal deliberou por unanimidade, 

emitir parecer favonivel a abertura de procedimento por ajuste direto e a celebras;ao de 

contrato ao fornecedor "Intacimagem, Lda", pelo valor de 160,00 euros, acrescido de IV A a 
taxa legal em vigor. ___________________________ _ 

3.3 - AQUISI(:AO DE SERVI(:OS DE PUBLICA(:AO EM JORNAIS LOCAlS -

Emissao de parecer favonivel para a abertura de procedimento por ajuste direto e a 
celebrac;ao de contra to ao fornecedor "Minius, Publicac;oes, Lda", pelo valor de 540,00 

euros acrescido de IV A a taxa legal em vigor. A Camara Municipal deliberou por 

unanimidade, emitir parecer favonivel a abertura de procedimento por ajuste direto e a 
celebras;ao de contrato ao fornecedor "Minius, Publicas;5es, Lda", pelo valor de 540,00 euros, 

acrescido de IV A a taxa legal em vigor. ___________________ _ 

_ 3.4- AQUISI(:AO DE SERVI(:OS DE LIMPEZA DE SANEAMENTO - Emissao de 

parecer favonivel para a abertura de procedimento por ajuste direto e a celebrac;ao de 

contra to ao fornecedor "Manuel Ribeiro - Limpeza de Saneamento, Lda", pelo valor de 

3.280,00 euros acrescido de IV A a taxa legal em vigor. A Camara Municipal deliberou por 

unanimidade, emitir parecer favoravel a abertura de procedimento por ajuste direto e a 
celebras;ao de contrato ao fornecedor "Manuel Ribeiro- Limpeza de Saneamento, Lda", pelo 

valor de 3.280,00 euros, acrescido de IV A a taxa legal em vigor. 
----- -------
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_3.5 - AQUISI<;AO DE SERVI(:OS DE ALOJAMENTO PARA ARTIST AS DOS 

ESPETACULOS DA EXPOLIMA - Emissao de parecer favoravel para a abertura de 

procedimento por ajuste direto e a celebra'rao de contrato ao fornecedor "Montinvest -

Gestao de Investimentos, S.A." pelo valor de 1.094,34 euros acrescido de IV A a taxa 

legal em vigor. A Camara Municipal deliberou por unanimidade, emitir parecer favonivel a 
abertura de procedimento por ajuste direto e a celebrac;ao de contrato ao fornecedor 

"Montinvest - Gestao de Investimentos, S.A." pelo valor de 1.094, 34 euros, acrescido de 

IV A a taxa legal em vigor. ______________________ __ _ 

_ 3.6- RELA<;AO DE PRESTA<;AO DE SERVI<;OS - 2° TRIMESTRE 2013- Para 

conhecimento ao abrigo da delibera'rao de 04 de fevereiro de 2013. A Camara Municipal 

tomou conhecimento. 
---------------------------------------------------------

3.7 - PROPOSTA DO SR. VICE- PRESIDENTE QUE SE TRANSCREVE: __ _ 

E not6rio o crescente aumento de turistas que diariamente chegam a Ponte de Lima atraidos 

pelos comentarios de satisfac;ao de todos quantos por aqui passaram, pelas belezas dos 

espac;os ajardinados e dos espac;os relvados a utilizac;ao das pessoas, pela oferta de espac;os de 

lazer abrigados do sol escaldante de verao, pela oferta de espac;os pedonais ao som da sempre 

presente musica instrumental, pela variadissima oferta gastron6mica e pela riquissima oferta 

de estacionamento gratuito para todo o tipo de veiculos em numero ilimitado. 

Poder-se-a concluir que Ponte de Lima esta na moda! 

E, porque esta na moda sendo ja o terceiro destino da procura de portugueses e, nao s6, torna

se necessaria regular uma actividade que tern vindo a dedicar-se a angariac;ao de clientela 

para os estabelecimentos de restaurac;ao ignorando nos seus procedimentos de abordagem a 
eventual clientela (Turistas) valores fundamentais de respeito pela concorrencia, de respeito 

pelos clientes entretanto ja convencidos e por isso decididos a experimentar o estabelecimento 

aconselhado, gerando acesas discussoes entre angariadores dos restaurantes em disputa, 

causando como e 6bvio urn grande mal estar nos clientes. 

Estas situac;oes levarao indubitavelmente a curto prazo ao aparecimento de reclamac;oes e 

manifestac;oes de desagrado tendo em conta que em qualquer sitio as pessoas estao sujeitas a 

ser abordadas comec;ando muitas das vezes ainda dentro dos pr6prios veiculos e durante urn 

determinado percurso assediadas por urn e logo secundarizado por outros angariadores. 

Esta pratica esta fora de qualquer l6gica porque a ninguem assiste o direito de abordar e 

acompanhar a distancia para alem de uma simples chamada a passagem das pessoas na frente 

dos restaurantes e do simpatico convite para entrar. ,e:::::. 
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Nao sendo assim, de cada vez que o angariador estiver a abordar alguem esta seguramente a 

iniciar o processo de incomodar quem nos vern visitar e, isso n6s nao podemos permitir! 

Posto em resumo do que tnis ficou dito: PROPONHO: 

Que a Camara Municipal delibere no sentido de regular a actividade dos angariadores da 

Restaurac;ao: 

1. Que nao seja permitido mais que urn angariador por restaurante e que este fique 

limitado ao espac;o frontal do Restaurante cujo limite eo passeio adjacente; 

2. Nos restaurantes dos espac;os comerciais de condominios esse limite fique consignado 

a entrada do Centro Comercial cujo limite eo passeio adjacente; 

3. Nos restaurantes onde se confunde a Rua com o passeio dado o pavimento estar todo 

ao mesmo nivel 0 limite e no maximo dois metros fronteiros a fachada do 

Restaurante; 

4. Que os angariadores sejam aconselhados a vestirem calc;a ou saia preta, sapatos e 

meias pretas, camisa ou blusa branca, conforme os casos, sendo que a precisarem de 

casaco este tera que ser preto ou bege, ou qualquer outra indumenhiria 

representativa; 

5. Que no caso desta proposta Reguladora merecer a aprovac;ao seja de imediato 

remetida a restaurac;ao para dar cumprimento a deliberac;ao de Camara, a Policia de 

Seguranc;a Publica para acc;ao de fiscalizac;ao e apoio a medida, a DAF para dar 

ordens aos funcionarios do Municipio para a fiscalizac;ao e implementac;ao da norma 

reguladora e por ultimo a Seguranc;a Social para aferir dos contratos dos 

angariadores na prestac;ao de servic;o a cada unidade de restaurac;ao e do vinculo 

contratual ao restaurante para quem esta a angariar na rua. 

Ponte de Lima, 05 de Agosto de 2013. 

0 Vice-Presidente da Camara 

Gaspar Martins 

A Camara Municipal deliberou por unanimidade, aprovar a proposta apresentada. ___ _ 

_ 3.8 - AUTORIZA<;AO PARA A RENOV A(:AO, POR NOVO PERIODO DE UM 

ANO, DO CONTRATO DE TRABALHO EM FUN(:OES PUBLICAS A TERMO 

RESOLUTIVO CERTO AO ABRIGO E NOS TERMOS DO DISPOSTO NO ART.0 

59.0
, N.0 S 3 E 9, DA LEI N.66-B/2013, DE 31 DE DEZEMBRO. A Camara Municipal 

deliberou por unanimidade, de acordo com a informac;ao da Chefe de Divisao 

Administrativa e Financeira, autorizar a renovac;ao dos contratos referidos. -------
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3.9 - PERMUTA DE TERRENOS - Presente uma informa<;ao da Chefe da Divisao 

Administrativa e Financeira - Delibera<;ao de 17 de Setembro de 2012 - Ponto 6.1 - A 

Camara Municipal deliberou por unanimidade, autorizar a permuta, devendo a escritura 

realizar-se ate ao final do anode 2013. ----------------------------------------

3.10- ARRENDAMENTO DO EDIFICIO DO RESTAURANTE DA MADALENA 

- Abertura de procedimento por ajuste direto. A Camara Municipal, tendo tornado 

conhecimento atraves da ata do juri do concurso de arrendamento do restaurante do Edificio 

do Restaurante da Madalena de que nao foram apresentadas propostas para o concurso, 

ficando o mesmo deserto, deliberou por unanimidade, autorizar o arrendamento do Edificio 

do Restaurante da Madalena por ajuste directo, pelo pre<;o base de 450,00 euros (quatrocentos 

e cinquenta euros), de retribui<;ao mensa!, acrescido de IV A a taxa legal em vigor, durante 

urn periodo de trinta dias seguidos, adjudicando a proposta apresentada e considerada pela 

Camara como a mais vantajosa. ____________________________________________ _ 

_ 3.11 - EPRALIMA - ESCOLA PROFISSIONAL DO ALTO LIMA, C.I.P.R.L. 

PROTOCOLO DE COOPERA(:AO - CANDIDATURA PARA 0 CQEP - Ratifica~ao 

do despacho proferido a 23 de julho de 2013. A Camara Municipal deliberou por 

unanimidade, ratificar o despacho proferido pelo Sr. Presidente da Camara a 23 de julho de 

2013, nos terrnos e para os efeitos do disposto no n°3 do artigo 68 da Lei 169/99 de 18 de 

setembro, republicado pela Lei n°5-A/02 de 11 de janeiro. ________________________ _ 

3.12 - ESCOLA SUPERIOR AGAARIA DO INSTITUTO POLITECNICO DE 

VIANA DO CASTELO - PARCERIA PARA A FORMA(:AO EM CONTEXTO DE 

TRABALHO - Curso De Especializa~ao Tecnologica - Instala~ao E Manuten~ao De 

Espa~os Verdes - Ratifica~ao do despacho proferido a 31 de julho de 2013. A Camara 

Municipal deliberou por unanimidade, ratificar o despacho proferido pelo Sr. Presidente da 

Camara a 31 de julho de 2013, nos termos e para os efeitos do disposto no n°3 do artigo 68 da 

Lei 169/99 de 18 de setembro, republicado pela Lei n°5-A/02 de 11 de janeiro. __________ _ 

_ 3.13 - ASSOCIA(:AO FLORESTAL DO LIMA - PROTOCOLO DE SAP ADORES 

FLORESTAIS DA EQUIPA SF18-111- Proposta de renova~ao do protocolo celebrado 

a 25 de julho de 2011. A Camara Municipal deliberou por unanimidade, renovar o 

protocolo da Equipa SF 18-111, devendo contudo a Associa<;ao Florestal, no ambito do ponto 

2 da clausula 5, proceder a uma renegocia<;ao do valor dos seguros. __________________ _ 

_ 3.14- PONTE AMIGA- Presente o processo relativo as obras a realizar na residencia do 

Sr. Manuel Vieira Gomes, residente na Rua da Costa, 567, freguesia de Vitorino de Piaes, 

tendo como entidade intermediaria a "Casa do Povo de Vitorino de Piaes". A Camara 
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Municipal deliberou por unanimidade, atribuir uma comparticipa<;ao no valor de 3.950,00 

euros, a transferir para a "Casado Povo de Vitorino de Piaes", entidade intermediaria para a 

execu<;ao da obra, ap6s a conclusao das obras. _________________ _ 

_ 3.15 - TERRA FINICIA - Aprecia<;ao e aprova<;ao da candidatura apresentada por 

"Diabolicus (Elson Pina e Joao Costa)". A Camara Municipal deliberou por unanimidade, 

aprovar a candidatura. __________________________ _ 

3.16 -TERRA FINICIA - Aprecia<;ao e aprova<;ao da candidatura apresentada por 

"Calheiros Medicalshop, Lda". A Camara Municipal deliberou por unanimidade, aprovar a 

candidatura. 
--------------------------------

_ 3.17 - ASSOCIA<;::AO DESPORTIV A "OS LIMIANOS" - Presente urn email a 

solicitar a cedencia do audit6rio da BMPL, no dia 26 de julho, pelas 21 :00 horas, para a 

realiza<;ao de Assembleia Geral. Ratifica~ao do despacho proferido a 23 de julho. A 

Camara Municipal deliberou por unanimidade, ratificar o despacho proferido a 23 de julho 

de 2013 , nos termos e para os efeitos do disposto no n°3 do artigo 68 da Lei 169/99 de 18 de 

setembro, republicado pela Lei n°5-A/02 de 11 de janeiro. _____________ _ 

_ (04) ATRIBUI<;::Ao DE SUBSIDIOS ______________ _ 

4.1 - ASSOCIA<;::AO DE PAIS DO CENTRO EDUCATIVO DAS LAGOAS -

Presente uma informa<;ao do responsavel do Servi<;o da Area Protegida respeitante a 

atribui<;ao de urn subsfdio como comparticipa<;ao nas "Oficinas da Pascoa". A Camara 

Municipal deliberou por unanimidade, atribuir urn subsfdio no valor de 540,00 euros, 

destinado as "Oficinas da Pascoa". 
---------------- ------

4.2 - CORPO NACIONAL DE ESCUTAS - AGRUPAMENTO No 809 -

REBORDOES SANTA MARIA - Presente urn oficio a solicitar a atribui<;ao de urn subsfdio 

destinado a realiza<;ao da "Grande Atividade de Verao 20 13". A Camara Municipal deliberou 

por unanimidade, atribuir urn subsfdio no valor de 428,45 euros, destinado a realiza<;ao da 

"Grande Atividade de Verao 2013". 
----------------------

_4.3 - CENTRO P AROQUIAL E SOCIAL DE SANTA MARIA DOS ANJOS -

Presente urn oficio a solicitar a atribui<;ao de urn subsfdio destinado a aquisi<;ao de urn 

autocarro de 17 lugares. A Camara Municipal deliberou por unanimidade, atribuir urn 

subsidio no valor de 20.000,00 euros, destinado a aquisi<;ao de urn autocarro de 17 

lugares. _________ ___________ ___________ _ 

_ ADIT AMENTO A ORDEM DE TRABALHOS:- Por se ter considerado de resolu<;ao 

urgente, a Camara Municipal deliberou por unanimidade, aditar os seguintes assuntos a 

Ordem de Trabalhos: ----------------------------
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_(OS) - ASSOCIA<;AO CULTURAL E DESPORTIV A DO GRUPO FOLCLORICO 

DE S.MARTA DE SERDEDELO - Presente urn oficio a solicitar urn subsidio destinado a 

realiza<;ao de festival de folclore, a realizar no dia 11 de agosto. A Camara Municipal 

deliberou por unanimidade, atribuir urn subsidio no valor de 428,45 euros, destinados a 

realiza<;ao de festival de folclore. _______________ _ ______ _ 

_ (06) - CASA DE CARIDADE NOSSA SRA. DA CONCEI<;AO - CLDS+ "PONTE 

PARA A INCLUSAO" - Presente urn email a solicitar autoriza<;ao de entrada livre de cerca 

de 30 idosos e acompanhantes no Festival Internacional de Jardins, no dia 06 de agosto. 

Ratifica~ao do despacho proferido a 01 de agosto de 2013. A Camara Municipal deliberou 

por unanimidade, ratificar o despacho proferido pelo Sr. Presidente da Camara a 06 de 

agosto de 2013, nos termos e para os efeitos do disposto no n°3 do artigo 68 da Lei 169/99 de 

18 de setembro, republicado pela Lei n°5-A/02 de 11 de janeiro. ________ _ _ _ 

_ (07) - AL TI - CEPOES - Presente urn oficio a solicitar autoriza<;ao para utiliza<;ao da 

cantina escolar, no dia 10 de agosto. A Camara Municipal deliberou por unanimidade, 

autorizar o solicitado. 
------ ----------------------

_(08) - REALIZA<;AO DE tVENTO NO SKATE PAR QUE - Presente urn pedido de 

autoriza<;ao para a realiza<;ao de convivio no dia 24 de agosto, no periodo compreendido entre 

as 14:00 e as 18:00 horas. A Camara Municipal deliberou por unanimidade, autorizar a 

realiza<;ao do evento de acordo com o solicitado, condicionado a apresenta<;ao do seguro 

relativo a realiza<;ao do evento. Mais deliberou por unanimidade, autorizar a emissao de 

ruido ate as 22:00 horas, devendo 0 requerente deixar 0 recinto limpo ate as 23:00 horas. _ _ 

_ (09) - FREGUESIA DA FEITOSA - Presente urn oficio a solicitar uma 

comparticipa<;ao financeira destinada a edi<;ao do livro "Mem6rias da Feitosa". A Camara 

Municipal deliberou por unanimidade, atribuir uma comparticipa<;ao de 50% ate ao 

montante maximo de 2.750, 00 euros, mediante a entrega de 50 exemplares. ___ _ __ _ 

_ (10) APROVA<;AO DA ACTA EM MINUTA:- Nos termos dos numeros 3 e 4, do 

artigo 92°, da Lei no 169/99, de 18 de Setembro, na reda<;ao que !he foi dada pela Lei n. 0 5-

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

efeitos imediatos. Esta delibera<;ao foi tomada por unanimidade. _ _________ _ 

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

Camara declarou encerrada a reuniao pelas dezassete horas. _ ______ _____ _ 

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

~&:t_ug UL N ULPX) 


	Reunião de 05 de agosto de 2013
	Presenças
	Período de Antes da Ordem do Dia
	Ordem do Dia
	01. Aprovação da Ata da Reunião Anterior
	02. Juntas de Freguesia
	03. Assuntos Diversos
	04. Atribuição de Subsídios
	Aditamento à Ordem de Trabalhos
	05. Associação Cultural e Desportiva do Grupo Folclórico de S.Marta de Serdedelo
	06. Casa de Caridade Nossa Sra. da Conceição - CLD+ "Ponte para a Inclusão"
	07. ALTI Cepões
	08. Realização de Evento no Skate Parque
	09. Freguesia da Feitosa

	10. Aprovação da Actra em Minuta
	Encerramento




