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PERIODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA: ------------------------------

_Intervem;iio dos Vereadores: ------------------------------------------

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

propor a Camara que a secretaria da mesa tenha a liberdade de recusar as declara<;5es de voto 

que nao reproduzam fielmente o que se passou na Reuniao de Camara. ________________ __ 

Em seguida usou da palavra o Dr. Franclim, para felicitar o Clube Nautico de Ponte de Lima, 

pela vit6ria conseguida pelo medalhado olimpico Fernando Pimenta, ao sagrar-se campeao 

nacional de canoagem na prova de K1 200 metros. ______________________________ _ 

Por ultimo usou da palavra o Dr. Filipe Viana que abordou os seguintes assuntos: a ata e urn 

resumo do que se passou na reuniao; a tabela da piscina do festival de jardins deveria ser 

revista, pois considera que nao deveriam ser cobradas tarifas, deveriam ser gratis as entradas; 

Rio Labruja com Polui<;ao; Lamas em Vitorino das Donas; na Feira do Vinho Verde houve 

uma recusa da venda do vinho da Quinta do Barreiro; a Camara atribui ou nao subsidios para 

os infantarios se deslocarem a praia; casa de habita<;ao e terreno que confrontam com uma 

propriedade da Camara, na Freguesia de Sa, cujo edificio contiguo desabou estando a oferecer 

perigo a habita<;ao dos moradores confinantes; dia 1 de julho Dia Mundial das Bibliotecas; dia 

6 de julho Dia Internacional da Coopera<;ao; dia 5 de julho Dia Internacional das 

Cooperativas. Usou ainda da palavra para dar conta de uma exposi<;ao que lhe foi dirigida por 

urn municipe, relativamente a Freguesia de Poiares no que toea ao muro do cemiterio cujas 

obras se encontram por terminar, desejando saber o motivo. ________________________ _ 

0 Sr. Presidente prestou os esclarecimentos tidos por necessarios. __________________ __ 

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

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

aprova<;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 07 de junho de 2013 , pelo que vai a mesma 

ser assinada pelo Exm.0 Presidente e pelo Secretario. Esta delibera<;ao foi tomada por maioria 

com a absten<;ao do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana. ______________________________ _ 

_ (02) OBRAS PARTICULARES _______________ _ 

_ 2.1 - PROCESSO DE LOTEAMENTO No 13/93 - PEDIDO DE ALTERA<;AO AO 

AL V AM DE LOTEAMENTO No 38/95 - LOTE No 2 - Requerente: Luis Filipe Aguiar 
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Marinho - Promo~ao da notifica~ao dos interessados, por via edital, para efeitos de 

pronuncia e consulta, nos termos e para os efeitos do disposto no n° 3 do are. 27° do 

RJUE. A Camara Municipal deliberou por maioria com o voto contra do Sr. Vereador Dr. 

Filipe Viana, promover a notificac;ao dos interessados, por via edital, para efeitos de 

pronuncia e consulta, nos termos e para os efeitos do disposto no n° 3 do art0
• 27° do RJUE. _ 

_ (03) OBRAS PUBLICAS __________________ _ 

_ 3.1 - EMPREITADA DE "ACQUA LIMIA CAMPING" - Aprova~ao do projeto e 

abertura do procedimento de concurso publico. A Camara Municipal deliberou por 

maioria como voto contra do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, aprovar o projeto, o prazo para a 

execuc;ao da empreitada em 420 dias e proceder a abertura do procedimento. Mais deliberou 

por maioria com o voto contra do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, designar o juri do 

procedimento sendo constituido pelo Sr. Vice Presidente Gaspar Correia Martins, pelo Chefe 

da DEP, Eng. 0 Rogerio Margalho Oliveira Pereira e pela Chefe da DAF, D(l. Maria Sofia 

Fernandes Velho de Castro Araujo. _____________________ _ 

_ (04) JUNTAS DE FREGUESIA _______________ _ 

_ . 4.1 - FREGUESIA DE ARCA - Presente urn oficio a solicitar uma comparticipac;ao 

financeira destinada a obra de "Beneficiac;ao da Rua do Cruzeiro". A Camara Municipal 

deliberou por maioria com a abstenc;ao do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, delegar 

competencias na Junta de Freguesia, mediante celebrac;ao de Protocolo de Delegac;ao de 

Competencias, e transferir o montante de 144.821,42 euros, a medida da execuc;ao dos 

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

4.2 - FREGUESIA DE ARCOZELO - Presente urn e-mail a solicitar uma 

comparticipac;ao financeira destinada a obra de "Beneficiac;ao da Rede Viaria Municipal". A 

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

delegar competencias na Junta de Freguesia, mediante celebrac;ao de Protocolo de Delegac;ao 

de Competencias, e transferir o montante de 174.699,05 euros, a medida da execuc;ao dos 

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

4.3 - FREGUESIA DA BOALHOSA - Presente urn oficio a solicitar uma 

comparticipac;ao financeira destinada a obra de " Conclusao da Sede da Junta de Freguesia ". 

A Camara Municipal deliberou por unanimidade, comparticipar em 100% a obra 

transferindo a verba de 11.524,32 euros, a liquidar a medida da execuc;ao da obra. -----

_4.4 - FREGUESIA DE FREIXO - Presente urn oficio a solicitar uma comparticipac;ao 

financeira destinada a obra de "Reabilitac;ao da Rede de Saneamento de Aguas Pluviais na EN 

308 e na EN 306". A Camara Municipal deliberou por maioria com a abstenc;ao do Sr. 
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Vereador Dr. Filipe Viana, delegar cornpetencias na Junta de Freguesia, mediante celebra<;ao 

de Protocolo de Delega<;ao de Cornpetencias, e transferir o rnontante de 136.562,95 euros, a 

liquidar a rnedida da execu<;ao da obra. ____________________ _ 

4.5 - FREGUESIA DE MOREIRA DO LIMA - Presente urn oficio a solicitar urna 

cornparticipa<;ao financeira destinada a obra de "Pavirnenta<;ao de Diversas Ruas da 

Freguesia". A Camara Municipal deliberou por unanimidade, atribuir urna cornparticipa<;ao 

financeira de 70% ate ao rnontante maximo de 42.221,14 euros, a liquidar a rnedida da 

execu<;ao da 

4.6 - FREGUESIA DA S. MARTINHO DA GANDRA - Presente urn oficio a solicitar 

urna cornparticipa<;ao financeira destinada a obra de "Pavirnenta<;ao das Ruas Fonte de 

Olheiro e Rua de Vila Verde". A Camara Municipal deliberou por unanimidade, atribuir 

urna cornparticipa<;ao financeira no rnontante maximo de 5.289,40 euros, a rnedida da 

execu<;ao dos trabalhos. _________________________ _ 

_ 4.7- FREGUESIA DE SANTA COMBA- Presente uma proposta do Vereador Dr. 

Franclirn no sentido de cornparticipar a Junta de Freguesia pelo transpmie efetuado, 

respeitante ao ano letivo 2012/2013. A Camara Municipal deliberou por maioria corn a 

absten<;ao do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, atribuir urna cornparticipa<;ao no valor 2.952,00 

euros para o transporte escolar respeitante ao ano letivo 2012/2013. ________ _ 

_ 4.8 - FREGUESIA DA SEARA - Presente urn oficio a solicitar urna cornparticipa<;ao 

financeira destinada a obra de "Beneficia<;ao da rede viaria da Freguesia intervencionada corn 

obras de saneamento". A Camara Municipal deliberou por unanimidade, delegar 

cornpetencias na Junta de Freguesia, mediante celebra<;ao de Protocolo de Delega<;ao de 

Cornpetencias, e transferir o montante de 57.605,70 euros, a rnedida da execu<;ao dos 

trabalhos. ----------------------------------
4.9 - FREGUESIA DE VILAR DO MONTE - Presente urn oficio a solicitar urna 

cornparticipw.;:ao financeira destinada a obra de "Pavimenta<;ao ern cal<;ada de carninhos da 

Resteva, Cabo e Laboreira". A Camara Municipal deliberou por unanimidade, 

cornpariicipar ern 90% ate ao montante maximo de 21.989,70 euros, no ambito dos subsidios 

de montanha, a medida da execu<;ao dos trabalhos. ________________ _ 

_ 4.10- FREGUESIA DE SANTA COMBA- Presente um e-mail datado de 01 de julho 

de 2013, a solicitar a cedencia dos ediffcios que fazem parte do Complexo Escolar de Santa 

Co mba. A Camara Municipal deliberou por maio ria com a absten<;ao do Sr. V ereador Dr. 

Filipe Viana, aprovar a cedencia dos Edificios, mediante celebra<;ao de protocolo a 
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4.11 - FREGUESIA DE MOREIRA DO LIMA - Presente urn oficio a solicitar uma 

comparticipac;ao financeira destinada a obra de "Pavimentac;ao E.M.1233". A Camara 

Municipal deliberou por maioria com a abstenc;ao do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, delegar 

competencias na Junta de Freguesia, mediante celebrac;ao de Protocolo de Delegac;ao de 

Competencias, e transferir o montante de 98.050,00 euros, a liquidar a medida da execuc;ao da 

obra. ------------------------------------------------------------------
4.12 - FREGUESIA DE CAL VELO - Presente urn oficio a solicitar uma 

comparticipac;ao financeira destinada a obra de "Pavimentac;ao das Ruas de Joao Pedro e Rua 

de Cortes". A Camara Municipal deliberou por unanimidade, atribuir uma comparticipac;ao 

financeira de 70% ate ao montante maximo de 30.811,55 euros, a liquidar a medida da 

execuc;ao da o bra. ---------------------------------------------------------
4.13 - FREGUESIA DE SA - Processo de Fixa~ao Toponimica. Aprecia~ao e 

Aprova~ao. A Camara Municipal deliberou por maioria, com abstenc;ao do Sr. Vereador 

Dr. Filipe Viana, aprovar a toponfmia da freguesia da Sa e atribuir uma comparticipac;ao no 

valor de 1.000,00 euros. ____________ ___________________ _ 

_ (OS) ASSUNTOS DIVERSOS ________________ _ 

_ 5.1 - QUARTEL DE BOMBEIROS E CENTRO DE PROTE<;AO CIVIL - "Centro 

Municipal de Prote~ao Civil de Ponte de Lima - Interiores" - Aprova~ao de Projeto. A 

Camara Municipal deliberou por maioria, com abstenc;ao do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, 

aprovar o proj eto de execuc;ao. __________________________________ _ 

_ 5.2 - AQUISI<;AO DE SERVI(::OS PARA FORNECIMENTO E COLOCA<;AO DE 

OUTDOORS E MUPIES - Emissao de parecer favonivel para a abertura de 

procedimento por ajuste direto e a celebra~ao de contrato ao fornecedor "lntactimagem, 

Ida", pelo valor de 18.051,00 euros acrescido de IVA a taxa legal em vigor. A Camara 

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

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

fornecedor "Intactimagem, Lda.", pelo valor de 18.051,00 euros acrescido de IV A a taxa legal 

em vigor. ____________________________________________________________ _ 

5.3 - AQUISI<;AO DE SERVI(::OS DE IMPRESSAO DE CARTOES E 

EXECU<;AO DE PLACAS DE EXPOSI<;AO PARA ATIVIDADES CULTURAIS -

Emissao de parecer favonivel para a abertura de procedimento por ajuste direto e a 
celebra~ao de contrato ao fornecedor "lntactimagem, Lda", pelo valor de 387,00 euros 

acrescido de IV A a taxa legal em vigor. A Camara Municipal deliberou por maioria com o 

voto contra do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, emitir parecer favoravel a abertura de 
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procedimento por ajuste direto e a celebravao de contrato ao fomecedor "Intactimagem, 

Lda.", pelo valor de 387,00 euros acrescido de IVA a taxa legal em vigor. _______ _ 

5.4- AQUISI<;AO DE SERVI<;OS DE REFEI<;OES - Emissao de parecer favonivel 

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

fornecedor "Brandao & Martins, Lda", pelo valor de 127,96 euros acrescido de IVA a 
taxa legal em vigor. A Camara Municipal deliberou por maioria com o voto contra do Sr. 

Vereador Dr. Filipe Viana, emitir parecer favonivel a abertura de procedimento por ajuste 

direto e a celebravao de contrato ao fomecedor "Brandao & Martins, Lda.", pelo valor de 

127,96 euros acrescido de IV A a taxa legal em vigor. ___ ___ ________ _ 

5.5 - AQUISI<;AO DE SERVI<;OS DE EXECU<;AO DE MURO DE SUPORTE" -

Emissao de parecer favoravel para a abertura de procedimento por ajuste direto e a 
celebra<;ao de contrato ao fornecedor "Inovlima, Engenharia e Constru<;ao, Lda", pelo 

valor de 25.948,00 euros acrescido de IV A a taxa legal em vigor. A Camara Municipal 

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

favonivel a abertura de procedimento por ajuste direto e a celebravao de contrato ao 

fomecedor "Inovlima, Engenharia e Construvao, Lda.", pelo valor de 25.948,00 euros 

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

5.6 - CIRCUITOS ESPECIAIS DE TRANSPORTES ESCOLARES - Abertura de 

concurso publico. A Camara Municipal, com base no relat6rio final , deliberou por maioria 

com o voto contra do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, nao adjudicar a prestavao de servivos. 

Mais deliberou por maioria com o voto contra do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, aprovar o 

programa do concurso o cademo de encargos e proceder a abertura do procedimento. 

Deliberou por maioria, nomear o Juri do Procedimento, sendo constituido pelo Chefe da 

DEC Dr. Jose Dantas Lima Pereira, pela Chefe da DAF Dr.3
• Maria Sofia F. Velho de Castro 

Araujo e pela Assistente Tecnica Antonia Sa. _ ________________ _ 

5. 7- COMISSAO DE FEST AS DE SANTO ESTEY AO - Presente urn oficio a solicitar 

a cedencia de palco para a realizavao das Festas em Honra de S. Estevao, na freguesia da 

Facha, nos dias 19, 20 e 21 de julho. A Camara Municipal deliberou por maioria com a 

abstenvao do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, autorizar a cedencia do palco para os dias 19, 20 

e 21 de julho. _ ___ _______________________ _ 

5.8 - COMISSAO DE FEST AS DO SANTISSIMO SACRAMENTO DA RIBEIRA-

Presente urn oficio a solicitar a cedencia de palco para a realizavao das Festas em Honra do 

Santissimo Sacramento, na freguesia da Ribeira, nos dias 13 e 14 de julho. A Camara 
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Municipal deliberou por maioria com a absten<;ao do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, 

autorizar a cedencia do palco para os dias 13 e 14 de julho .. ____________ _ 

5.9 - RANCHO FOLCLORICO DA CORRELHA - Presente urn oficio a solicitar a 

cedencia de palco para a realiza<;ao do Festival de Folclore - Correlha 2013, na freguesia da 

Correlha, no dia 21 de julho. A Camara Municipal deliberou por maioria com a absten<;ao 

do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, autorizar a cedencia do palco para o dia 21 de julho. __ _ 

5.10 - GRUPO DE CULTURA MUSICAL - Presente urn e-mail a solicitar a cedencia 

das cadeiras e da barraquinha do Grupo Etnognifico para a realiza<;ao da Feirinha da Escola 

de Musica, no dia 1 de setembro. A Camara Municipal deliberou por maioria com a 

absten<;ao do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, autorizar a cedencia das cadeiras e da 

barraquinha. Mais deliberou por maioria com a absten<;ao do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, 

nao autorizar a emissao de musica atraves de aparelhagem sonora. ______ ___ _ 

_ 5.11 - SERVI<;O DA AREA PROTEGIDA- Fixa~ao de pre~o de venda do " Frasco 

de Mel". A Camara Municipal deliberou por maioria como voto contra do Sr. Vereador Dr. 

Filipe Viana, fixar o pre<;o de venda ao publico do frasco de mel em 4,00 euroslunidade de 

500mg e 3,00 euroslunidade de 250mg. _____ -'-------------- ---

5.12- GABINETE DE ATENDIMENTO A FAMILIA- Presente urn e-mail a solicitar 

a cedencia do Teatro Diogo Bernardes no dia 30 de novembro, para a realiza<;ao de uma a<;ao 

de Sinaliza<;ao para o Dia Mundial de Luta Contra a SIDA. A Camara Municipal deliberou 

por maioria com a absten<;ao do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, autorizar a cedencia do 

Teatro Diogo Bernardes no dia 30 de novembro, para a realiza<;ao de uma a<;ao de Sinaliza<;ao 

para o Dia Mundial de Luta Contra a SID A.. __________________ _ 

_ 5.13- FEIRA DO LIVRO 2013- Venda de edi~oes municipais na "Feira do Livro" 

com 20% de desconto. A Camara Municipal deliberou por unanimidade, aprovar a venda 

de edi<;5es municipais na "Feira do Livro- 2013" com 20% de desconto .. ____ ___ _ 

_ 5.14- SERVI<;O DA AREA PROTEGIDA- Presente uma informa<;ao tecnica a propor 

que as reservas dos packs de 6 noites ou mais nos Bungalows da Quinta de Pentieiros, fiquem 

isentas do pagamento das tarifas da piscina da Quinta de Pentieiros. A Camara Municipal 

deliberou por maio ria com a absten<;ao do Sr. V ereador Dr. Filipe Viana, isentar dos 

pagamentos das tarifas das piscinas da Quinta de Pentieiros para as reservas de packs de 6 

noites ou mais nos Bungalows da Quinta de Pentieiros. ___________ ___ _ 

5.15 - SANTA CASA DA MISERICORDIA DE PONTE DE LIMA - Presente urn e-

mail a solicitar autoriza<;ao para as crian<;as I jovens acolhidos no lar de jovens de D. Maria 

Pia I S. Jose da Santa Casa da Misericordia de Ponte de Lima utilizem no perfodo de ferias 
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escolares os equipamentos municipais a titulo gratuito. A Camara Municipal deliberou por 

maioria com a absten<;ao do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, autorizar a utiliza<;ao da piscina 

do Festival de Jardins, com isen<;ao das tarifas, no periodo da manha de julho a setembro. 

Mais deliberou por maioria com a absten<;ao do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, autorizar 

uma visita ao Festival de Jardins com isen<;ao das tarifas. _____________ _ 

_ 5.16 - PROJETO PONTE AMIGA - Presente urn processo relativo as obras a realizar 

na residencia do Sr. Manuel Correia Pereira Lamas, residente no lugar de Fij6, freguesia de 

Feitosa, tendo como entidade intermediaria a "Conferencia de S. Vicente de Paulo - Sec<;ao 

de Ponte de Lima". A Camara Municipal deliberou por unanimidade atribuir uma 

comparticipa<;ao de 4.999,00 euros, a transferir para a "Conferencia de S. Vicente de Paulo de 

Ponte de Lima", entidade intermediaria para a execu<;ao da obra, ap6s a conclusao das obras. 

Neste ponto o Sr. Vereador Gaspar Martins nao votou, declarando-se impedido por motivos 

pessoms. ________________________________ _ 

_ 5.17 - PROJETO PONTE AMIGA - Presente urn processo relativo as obras a realizar 

na residencia do Sr. Jose da Silva Leitao, residente no lugar de Ribeiro, freguesia de 

Rebord5es Souto, tendo como entidade intermediaria a "Grupo de Espadeladeiras de 

Rebord5es Souto". A Camara Municipal deliberou por unanimidade atribuir uma 

comparticipa<;ao de 4.990,00, a transferir para a "Grupo de Espadeladeiras de Rebord5es 

Souto", entidade intermediaria para a execu<;ao da obra, ap6s a conclusao das 

obras. ------------------------------ ----

_5.18 - PROJETO PONTE AMIGA - Presente urn processo relativo as obras a realizar 

na residencia do Sr. Joao Sousa Santos, residente no lugar de Seara, freguesia de Calheiros, 

tendo como entidade intermediaria a "Casa de Caridade N. Sra. da Concei<;ao". A Camara 

Municipal deliberou por unanimidade atribuir uma comparticipa<;ao de 2.337,00 euros, a 

transferir para a "Casa de Caridade N. Sra. da Concei<;ao", entidade intermediaria para a 

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

_ 5.19- PROJETO PONTE AMIGA- Presente urn processo relativo as obras a realizar 

na residencia da Sr.a Maria Elisabete Correia Pereira, residente na Rua da Posa. 814, freguesia 

de Feitosa, tendo como entidade intermediaria a "Conferencia de S. Vicente de Paulo -

Sec<;ao de Ponte de Lima". A Camara Municipal deliberou por unanimidade atribuir uma 

comparticipa<;ao de 4.674,00 euros, a transferir para a "Conferencia de S. Vicente de Paulo de 

Ponte de Lima", entidade intermediaria para a execu<;ao da obra, ap6s a conclusao das obras._ 

5.20- CONCURSO PUBLICO DE ARRENDAMENTO- EMPREENDIMENTOS 

TURISTICOS E ESTABELECIMENTOS DE ALOJAMENTO LOCAL DE PONTE 
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DE LIMA- Presente o programa de concurso e caderno de encargos para aprova~ao e 

abertura de procedimento. A Camara Municipal deliberou por maioria com o voto contra 

do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, aprovar o programa de concurso, o caderno de encargos e a 

abertura do procedimento, fixando o pre<;o base do concurso em 1.500,00 euros. ____ _ 

_ 5.21 - PROPOSTA DO SR. VEREADOR DA EDUCA<;AO - Atribui~ao de apoio 

financeiro respeitante ao ano escolar 2013/2014. A Camara Municipal deliberou por 

maioria com a absten<;ao do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, aprovar a proposta respeitante ao 

apoio financeiro para o ano letivo 2013/2014. _________________ _ 

_ (06) ATRIBUI<;AO DE SUBSIDIOS _____________ _ 

_ 6.1 - ASSOCIA<;AO DE PAIS DO CENTRO EDUCATIVO DAS LAGOAS

Presente urn e-mail a solicitar urn subsidio para comparticipar as despesas de confe<;ao e 

disponibiliza<;ao das refei<;oes no ambito do "VII Acampamento Natureza e Mundo Rural". A 

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

Viana, atribuir uma verba de 1.912,50 euros destinada a comparticipar as despesas de 

confe<;ao e disponibiliza<;ao das refei<;oes no ambito do "VII Acampamento Natureza e 

Mundo Rural". --------------------------- ---
6.2 - CLUBE NAUTICO DE PONTE DE LIMA- Presente urn oficio a solicitar urn 

subsidio para a realiza<;ao do Programa de Ocupa<;ao de Tempos Livres para a limpeza e 

vigiHincia do Rio Lima. A Camara Municipal deliberou por maioria, com a absten<;ao do Sr. 

Vereador Dr. Filipe Viana, atribuir uma verba de 3.150,00 euros destinada a limpeza e 

manuten<;ao das margens do Rio Lima, monitoriza<;ao e vigilancia do Rio Lima durante o 

periodo de verao, mediante apresenta<;ao de relat6rio final das atividades, de acordo com o 

protocolo a estabelecer. _________________________ _ 

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

urgente, a Camara Municipal deliberou, por maioria com o voto contra do Sr. Vereador Dr. 

Filipe Viana, aditar os seguintes assuntos a Ordem de Trabalhos: 

_(07)- COMISSAO POLiTICA DO PSD- Presente urn e-mail a solicitar a cedencia do 

Audit6rio Municipal no dia 20 de julho, para apresenta<;ao da candidatura de Manuel Barros 

as pr6ximas elei<;oes autarquicas. A Camara Municipal deliberou por maioria, com a 

absten<;ao do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, autorizar o solicitado. _ ______ __ _ 

_ (08)- ASSEMBLEIA GERAL DA ADRIL- Ato eleitoral.- Presente urn convite do 

Presidente da Dire<;ao da CEVAL (Confedera<;ao Empresarial do Alto Minho) Eng.0 Luis 

Ceia e outro do Presidente da TURIHAB Eng.° Francisco Calheiros para integrar as listas 

candidatas aos 6rgaos sociais da ADRIL. A Camara Municipal deliberou por maioria com o 
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voto contra do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, apoiar a lista liderada pela TURIHAB. Neste 

ponto o Sr. Vereador Dr. Miguel Pires da Silva nao votou, declarando-se impedido por 

motivos pessoais. _______________ _____________ _ 

_ (09) 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 surtir efeitos 

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

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

Camara declarou encerrada a reuniao pelas dezoito horas e trinta e cinco minutos . _ _ _ _ 

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

A Secretaria, 

~o,rlo. ~s{)~ Fcrrxo ~ v'e-l ~ Jf &Jro Aro.f 
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