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REUNIAO DA CAMARA MUNICIPAL 
DE 

PONTE DE LIMA 

Datada reuniiio: 28 de Outubro de 2013 
Local da Reuniiio: Edificio dos Par;os do Concelho 

PRESEN<;AS: 
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Eng. Victor Manuel Alves Mendes 

Vereadores: · 

Sr. Gaspar Correia Martins 
Dra Ana Maria Martins Machado 
Eng0 Manuel Pereira da Rocha Barros 
En go Vasco N uno Magalhaes Velho de Almeida Ferraz 
Dr. Filipe Agostinho Cruz Viana 
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FALTAS: --- . 

Inicio da Reuniiio: Quinze horas 

Encerramento: Dezasseis horas e trinta minutos 
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Secretcirio: Chefe de Divisiio Municipal: Dr. a Maria Sofia Fernandes Velho de 
Castro Arat'ijo 

. . 

Prestou Colaborar;iio Tecnica: Ma Guilhermina Franco 

Resumo Diario de Tesouraria: 
Sa/do ..................... 11.972.026,95euros 

OBS: L_ 

A Ata foi aprovada por minuta 
/ ..... 

-- -
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PERIODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA: -------------------------------
_Usou da palavra o Sr. Presidente da Camara para dar conta da obrigatoriedade de entrega 

das declaras;oes por parte dos Srs. Vereadores ao Tribunal Constitucional. Informou ainda a 

Camara que no dia 29 de outubro iria ser instalado o Concelho Intermunicipal da CIM Alto 

Minho, tendo Viana do Castelo ficado com a Presidencia da Comunidade, Ponte de Lima 

ficou com a Vice-Presidencia juntamente com a Camara de Valens;a. __________________ _ 

_ Interven~iio dos Vereadores: ------------------------------------------~

_Usou da palavra o St. Vereador do PPD/PSD, Eng. 0 Manuel Barros para apresentar a 
· Camara urn requerimento a solicitar informas;oes sobre ajustes diretos. Referiu ainda que 

apesar de saber que a competencia para a sua atribuis;ao naoe da Camara, considera que o Sr. 

Presidente da Camara deveria ter informado a Camara dos pelouros atribuidos a cada urn dos 

Vereadores. Manifestou ainda o seu descontentamen:to com a distribuis;ao dos pelouros, pois · 

considera que a mesina deveria ter sido mais equitativa, ficando a sua intervens;ao anexa a 

rua. ________ ~--~~~----------~--------------~------------~----------
.-0 SL Presidente da Camara prestou OS esclarecimentos tidos por rtecessarios. ____ _c_ 

. . . . 

. ORDEM DO DIA: Presente aordem de trabalhos, foram tomadas as seguintes resolus;oes - . . 

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

- · (01) APROV A<;AO DA ATA DA REUNIAO ANTERIOR: - A Camm·a Municipal em 

cumprimento do disposto no numero 2, do artigo 5JO, da Lei n.0 75/2013, de 12 de setembro, 

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

previa aprovas;ao sob a forma de minuta, para efeitos do disposto nos n1uneros 3 e 4 do citado 

artigo, deliberou aprovar a ata da reuniao rea.lizada erri 21 de outubro de 2013, . pelo que vai a 

· mesma ser assinada pelo Exm.0 Presidente e pela secrebiria. Esta deliberas;ao foi tomada por 

unanimidade. -------------------------------------------------------------
-. - (02)0BRASPARTICULARES ___________________________________________ _ 

· 2.1 - PROCESSO DE LOTEAMENTO No 100/81 - PEDIDO DE ALTERA<;AO 

AO ALVAAA DE LOTEAMENTO No 100/81 - LOTE No 19- Requerente: Maria da 

Nazare da Cunha Soares - Aprovac;ao da alterac;ao condicionada a concordancia dos 

propriehirios dos restantes lotes, os quais devem ser informados da pretensao pot edital. 

A Camara Municipal deliberou por unanimidade com seis votos a favor, aprovar a alteras;ao 

condicionada a concordancia dos proprietarios dos restantes lotes, os quais devem ser 

informados da pretensao por edital. ____________________ --______________________ _ 
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_ 2.2 - PROCESSO DE LOTEAMENTO No 13/93 - PEDIDO DE ALTERAc;AO AO 

AL V ARA DE LOTEAMENTO No 38/95 - LOTE No 2 - Requerente: Luis Filipe Aguiar 

Marinho - Aprova~ao. A Camara Municipal deliberou por maioria com cinco votos a 

favor e uma abstenc;ao do Sr. Vereador Eng0
• Manuel Barros, aprovar a alterac;ao ao alvara de 

loteamento n° 38/95, lote n° 2. _______________________ _ 

_ (03) JUNTAS DEFREGUESIA _______________ _ 

3.1 - FREGUESIA DE S. PEDRO D' ARCOS - Termo de Aceita~ao 2013 -

Altera~ao da clausula 4 - Ratifica~ao do despacho proferido pelo Sr. Presidente da 

Camara de 17 de setembro de 2013. A Camara Municipal deliberou por unanimidade com 

seis votos a favor, ratificar o despacho proferido pelo Sr. Presidente da Camara a 17 de 

setembro de 2013, nos termos e para os efeitos do disposto no n°3 do artigo 35° da Lei75/13 

de 12 de setembro. 
---~--------~-~-----------~---

_ 3.2 - FREGUESIA DE CALVELO "'- Retifica~ao da delibera~ao de Camara de 19 de 

agosto de 2013. A Camara MuniCipal deliberou por unanimidade com seis votos a favor, 

retificar a deliberac;ao de Camara de 19 de agosto de 2013 , atribuindo o valor de 10.627,26 

euros. ___ ~-~-"'----~-~----~~------~-~~-~-~ 

3.3 - FREGUESIA DE LABRUJA - Presente urn email a solicitar o adiantamento da 4a 

tranche. A Camara Municipal deliberou por unanimidade corn seis votos a favor, autorizar a 

transferencia da quarta tranche, com excec;ao das verbas relativas a conservac;ao da rede 

vi aria. 
~------------------------------------

(04) ASSUNTOS DIVERSOS ----'-------'------------~----

4.1 AQUISI(:AO DE SERVI(:OS DE ALUGUER, MONTAGEM E 

DESMONTAGEM DE EQUIPAMENTO DE AUDIO- Emissao de parecer favonivel 

para a abertura de procedimento por ajuste direto e a celebra~ao de coutrato ao 

fornecedor "Publivaldevez, Lda", pelo valor de 1.450,00 euros acrescido de IV A a taxa 

legal em vigor. A Camara Municipal deliberou por maioria com cinco votos a favor e o 

voto contra do Sr. Vereador Eng0
• Manuel Barros, emitir parecer favoravel a abertura de 

procedimento por ajuste direto e a celebrac;ao de contrato ao fornecedor "Publivaldevez, 

Lda. ", pelo valor de 1.450,00 euros acrescido de IVA a taxa legal em vigor. ______ _ 

_ 4.2 - AQUISI(:AO DE SERVI(:OS DE PUBLICA(:AO - Emissao de parecer 

favonivel para a abertura de procedimento por ajuste direto e a celebra~ao de contrato 

ao fornecedor "Minius Publica~oes, Lda", pelo valor de 120,00 euros acrescido de IVA a 
taxa legal em vigor. A Camara Municipal deliberou por unanimidade com seis votos a 

favor, emitir parecer favoravel a abertura de procedimento por ajuste direto e a celebrac;ao de 
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contrato ao fornecedor "Minius Publica<;oes, Lda." pelo valor de 120,00 euros acrescido de 

IV A a taxa legal em vigor. ________________________ _ 

_ · 4.3 - AQUISI<;AO DE SERVI<;OS DE TIPOGRAFIA PARA A AREA 

PROTEGIDA - Emissao de parecer favonivel para a abertura de procedimento por 

ajuste direto e a celebra-rao de contrato ao fornecedor "Tipoprado - Artes Gnificas, 

Lda", pelo valor de 258,00 euros acrescido de IVA a taxa legal em vigor. A Camara 

Municipal deliberou por maioria corncinco votos a favor e urn voto contra do Sr. Vereador 

Engo Manuel Barros, ernitir parecer favoravel a abertura de procedimento por ajuste direto e a 
celebra<;ao de contrato ao fornecedor "Tipoprado - Artes Graficas, Lda.", pelo valor de 

258,00 euros acrescido de IVA a taxa legal ern vigor. 0 Sr. Vereador Engo Manuel Barros 

apresentou declara<;ao de voto que fica anexa a presente ata. ____ --,-----~---~ 

_ 4.4 - AQUISI<;AO DE SERVI<;OS DE BAILADO "LAGO DOS CISNES" NO 

TEATRO DIOGO BERNARDES - Emissao de parecer favonivel para a abertura de 

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

Stage", pelo valor de 12.800,00 euros acrescido de IVA a taxa legal em ·vigor. A Camara 

Municipal · deliberoli por unanimida:de . corn seis votos a favor, ernitir parecer favonivel a 
abertura de procedirnento por ajuste direto e a celebra<;ao de contrato ao fornecedor "Classic 

Stage", pelo valor de 12.800,00 euros acrescido de IVA a taxa legal ern vigor. _____ _ 

_ 4.5- AQUISI<;AO URGENTE DE CONTRATO DE MANUTEN<;AO PARA 0 

EQUIPAMENTO "DATA CENTER" - Emissao de parecer favonivel para a abertura 

de procedimento por ajuste direto regime geral. Ratifica-rao do despacho proferido pelo 

Sr. Presidente da Camara a 23 de outubro de 2013. A Camara Municipal deliberou por 

unanimidade corn seis votos a favor, ratificar o despacho proferido pelo Sr. Presidente da 

Camara a 23 de outubro de 2013, nos terrnos e para os efeitos do disposto no n°3 do artigo 

35° da Lei 75/2013 de 12 de seternbro. 
---------- ---- -------

4.6 -,- CONCURSO PUBLICO DE ARRENDAMENTO "EMPREENDIMENTOS 

TURISTICOS E ESTABELECIMENTOS DE ALOJAMENTO LOCAL DE PONTE 

DE LIMA" - Adjudica-rao. A Camara Municipal deliberou por maio ria corn cinco votos a 

favor e uma absten<;ao do Sr. Vereador Engo Manuel Barros, adjudicar o arrendarnento ao 
. . 

concorrente "Paulo Fernando Carvalhido Marinho" pelo valor de 2.103,00 euros/rnensais 

rnais IV A a taxa legal ern vigor, de acordo corn a proposta do juri. 
------------------

_4.7 - ADMINISTRA<;AO REGIONAL DE SAUDE DO NORTE, I.P. - TURNOS 

DE FARMACIA/ANO 2014 - Emissao de parecer. A Camara Municipal deliberou por 

unanimidade com seis votos a favor, ernitir parecer favonivel. ___________ _ 
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_ 4.8 - PARQUE ESCOLAR, E.P.E. - CONTRATO DE CEDENCIA DE 

INSTALA<;::OES DESPORTIVAS - Aprova~ao. A Camara municipal deliberou por 

unanimidade com seis votos a favor, aprovar o contrato de cedencia de instalac;5es 

desportivas. __ -------,--------~--------------,---------

4.9 - AGRUP AMENTO VERTICAL DE ESCOLAS DE ARCOZELO - Presente urn 

oficio a solicitar a continuac;ao das atividades equestres com os alunos da Unidade de Apoio a 
Multideficiencia no ano letivo 2013/2014, na Quinta da Area Protegida das Lagoas. A Camara 

Municipal deliberou por unanimidade com seis votos a favor autorizar as atividades 

equestres na Quinta da Area Protegida das Lagoas aos alunos da Unidade de Apoio a 
Multidificiencia durante o ano letivo 2013/2014. 

--~---------------

_ 4.10 - UNIDADE LOCAL DE SAUDE DO ALTO MINHO, EPE - Servi~o de 

Reumatologia do Hospital Conde de Bertiandos - Presente urn email a solicitar a cedencia 

do Audit6rio Municipal no dia 14 de · Novembro, para a realizac;ao do even to "Dia da 

Esclerose Sistemica". Ratifica~ao do despacho proferido pelo Sr. Presidente da Camara a 

07 de outubro de 2013. A CamaraMunicipal deliberou por unanimidade com seis votos a 

favor, ratificar o despacho proferido pelo Sr. Presidente da Camara a 07 de outubro de 2013, 

nos termos e para os efeitos do disposto no n°3 do artigo 35° da Lei 75/2013 de 12 de 

setembro. 
--------~------------~-------------

_ .4.11 - ASSOCIA<;::AO HUMANITARIA DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE 

PONTE DE LIMA - Presente urn oficio a solicitar a cedencia do Teatro Diogo Bernardes no 

dia 08 de Novembro, pelas 21:30 horas, para a realizac;ao de lima noite de fado. Ratifica~ao 

do despacho proferido pelo Sr. Presidente da Camara a 07 de outubro de 2013. A 

Camara Municipal deliberou por unanimidade com seis votos a favor ratificar o despacho 

proferido pelo Sr. Presidente da Camaraa 07 de outubro de 2013, nos termos e para os 

efeitos do disposto no n°3 do artigo 35° da Lei 75/2013 de 12 de setembro, com isenc;ao de 

taxas. ____________________ ~---~---------

4.12 - COORDENADORA DOS DIRETORES DE TURMA DA ESCOLA BASICA 

COM SECUNDARIO DE ARCOZELO - Presente urn email a solicitar a cedencia do 

Teatro Diogo Bernardes no dia 11 de Dezembro, no periodo compreendido entre as 13 :30 e as 

16:00 horas, para a apresentac;ao de uma pec;a de teatro. Ratifica~ao do despacho proferido 

pelo Sr. Presidente da Camara a 11 de outubro de 2013. A Camara Municipal deliberou 

por unanimidade com seis votos a favor, ratificar o despacho proferido pelo Sr. Presidente 

da Camara a 11 de outubro de 2013, nos termos e para os efeitos do disposto no n°3 do artigo 

35° da Lei 75/2013 de 12 de setembro, com isenc;ao de taxas. __________ .:___ 
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_4.13 - ASSOCIA<;AO DE FUTEBOL DE VIANA DO CASTELO - Presente urn 

email a solicitar a cedencia do Pavilhao Desportivo Municipal nos dias 01, 02 e 03 de 

Novembro, para a realizac;ao de "Torneio Inter-Associac;oes Distritais-Selecc;oes de Futsal 

Feminino Sub/21". Ratifica~ao do despacho proferido pelo Sr. Presidente da Camara a 

08 de outubro de 2013. A Camara Municipal deliberou por maioria com cinco votos a 

favor e uma abstenc;ao do Sr. V ereador En go Manuel Barros, ratificar o despacho proferido 

pelo Sr. Presidente da Camara a 08 de outubro de 2013, nos termos e para os efeitos do 

disposto no n°3 do artigo 35° daLei 75/2013 de 12 de setembro. ____ --'-------- --

4.14 - BATOTAS - CLUBE DE DESPORTOS RADICAlS DE PONTE DE LIMA-

Presente urn email a solicitar a cedencia do Restaurante da Expolima no dia 16 de Novembro, 

para a realizac;ao de jantar da "XIII Descida ao Sarrabulho". A Camara Municipal deliberou 

por unanimidade com seis votos a favor, autorizar a cedertcia do restaurante da Expolima no 

dia 16 de novembro, mediante o pagamento do valor de 250,00 euros. ________ _ 

4.15 - CLA - CENTRO LOCAL DE APRENDIZAGEM DA UAB/PONTE DE 

LIMA - Presente urn email a solicitar a cedencia do Audit6rio da Biblioteca Municipal no dia 

20 de Novembro, pelas 18:00 horas, para a tealizac;ao de conferencia "Os Sentido(s) 

eniergente(s) das tecnologias digitais no Jardim de Infancia". A Camara Municipal deliberou 

por unanimidade com seis votos a favor autorizar a cedencia do Audit6rio da Biblioteca 

Municipal no dia 20 de Novembro, pelas 18:00 horas, para a realizac;ao de conferencia "Os 

Sentido(s) emergente(s) das tecnologias digitais no Jardim de Infancia". 
----------------

_ 4.16 - ASSOCIA<;AO DE TOCADORES DE CONCERTINA DE PONTE DE 

LIMA - Presente urn email a solicitar a utilizac;ao da cantina da EB 1 de Ponte de Lima no 

dia 10 de Novembro, para a realizac;ao de magusto. Ratifica~ao do despacho proferido pelo 

Sr. Presidente da Camara a 14 de outubro de 2013. A Camara Municipal deliberou por 

unanimidade com seis votos a favor, ratificar o despacho proferido pelo Sr. Presidente da 

Camara a 14 de outubro de 2013, nos termos e para os efeitos do disposto no n°3 do artigo 

35° da Lei 75/2013 de 12 de setembro. 
------------~---------------------------

4.17 - ACADEMIA "MAMA SUME" - Presente urn oficio a solicitar a cedencia do 

Audit6rio Municipal no dia 26 de Outubro, pelas 16:00 horas para a realizac;ao de 

Palestra/Conferencia - Independencia de Portugal: Percurso Hist6rico da sua luta" -

Ratifica~ao do despacho proferido pelo Sr. Presidente da Camara a 14 de outubro de 

2013. A Camara Municipal deliberou por mtanimidade com seis votos a favor ratificar o 

despacho proferido pelo Sr. Presidente da Camara a 14 de outubro de 2013, nos termos e para 

os efeitos do disposto no n°3 do artigo 35° da Lei 75/2013 de 12 de setembro. __________ _ 



Reuniao de 28 de outubro de 2013 8 

_ · 4.18 - ASSOCIA<;AO DE GUlAS DE PORTUGAL - 1 a Companhia de guias da 

Facha - Presente urn email a solicitar a ocupa<;ao do Largo de Camoes e cedencia da 

barraquinha para a angaria<;ao de fundos, nos dias 7 e 8 de dezembro. A Camara Municipal 

deliberou por unanimidade com seis votos a favor, autorizar a ocupa<;ao do Largo de 

Camoes e a cedencia da barraquinha no dia 07 de dezembro, com isen<;ao de taxas. Mais 

deliberou por unanimidade com seis votos a favor, proibir a utiliza<;ao de musica de 

amplifica<;ao sonora·-------,--,----~---------,--------------,---

4.19 - CASA DE PESSOAL DO HOSPITAL DO CONDE DE BERTIANDOS DE 

PONTE DE LIMA - Presente urn email a solicitar a cedencia do Audit6rio Rio Lima nos 

dias 14 ou 15 de dezembro, para a realiza<;ao da Festa de Natal. A Camara Municipal 

deliberou por unanimidade com seis votos a favor, autorizar a cedencia do Audit6rio Rio 

Lima no dia 15 de dezembro, para a realiza<;ao da Festa de Natal.----'----~-~----

_ 4.20 - AQUISI<;AO DE SERVI<;OS DE TIPOGRAFIA . PARA FESTIVAL 

INTERNACIONAL DE JARDINS - Emissao de parecer favoravel para a abertura de 

procedimento por ajuste direto e a celebrac;ao de contrato ao fornecedor ''Tipoprado -

Artes Graficas, Lda", pelo valor de 2 600,00 euros acrescido de IVA a taxa legal em 

vigor~ RatifiCac;ao do despacho proferido pelo Sr. Presidente da Camara a 18 de outubro 

de 2013. A Camara Municipal deliberoupor maioria com cinco votos a favor e urn voto 

contra do Sr: Vereador Eng0
• Manuel Barros, . ratificar o despacho . proferido pelo Sr. 

Presidente da Camara a 18 de outubro de 2013, nos termos e para os efeitos do disposto no 

n°3 do miigo 35° da Lei 75/2013 de 12 de setembro. 0 Sr. Vereador Eng0
• Manuel Barros 

apresentou declara<;ao de voto que fica anexa a presente ata._~-----'----,---------

_ ._Neste ponto chegou o Sr. Vereador Dr. Filipe Viana.---''-------------

_· _ 4.21 - AQUISI<;AO DE SERVI<;OS DE ·. PUBLICIDADE PARA 0 FESTIVAL 

INTERNACIONAL DE JARDINS - Emissao de parecer favonivel para a abertura de 

procedimento por ajuste direto e a celebrac;ao de contrato ao fornecedor "Radio 

Televisao Portuguesa, S.A.", pelo valor de 1.157,61 euros acrescido de IVA a taxa legal 

em vigor. Ratificac;ao do despacho proferido pelo Sr. Presidente da Camara a 18 de 

outubro de 2013. A Camara Municipal deliberou por maioria com cinco votos a favor e 

dois votos contra dos Srs. Vereadores Engo Manuel Barros e Dr. Filipe Viana, ratificar o 

despacho proferido pelo Sr. Presidente da Camara a 18 de outubro de 2013, nos termos e para 

os efeitos do disposto no n°3 do artigo 35° da Lei 75/2013 de 12 de setembro. _____ _ 

_ 4.22 - AQUISI<;AO DE SERVI<;OS DE ESTUDOS ANTROPOLOGICOS E 

PRODU<;AO DE CONTEUDOS PARA 0 CENTRO DE INTERPRETA<;AO DO 
./ 
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TERRITORIO - emissao de parecer favonivel para a abertura de procedimento por 

ajuste direto regime geral e a celebra~ao de contrato ao fornecedor "Coletivo Criatura, 

Lda" pelo valor de 69.700,00 euros acrescido de IVA a taxa legal em vigor. A Camara 

Municipal deliberou por maioria com cinco votos a favor e dois votos contra dos Srs. 

Vereadores Engo Manuel Barros e Dr. Filipe Viana, emitir parecer favonivel a abertura de 

procedimento por ajuste direto regime geral e a celebra<;ao de contrato ao fornecedor 

"Coletivo Criatura, Lda", pelo valor de 69.700,00 euros acrescido de IV A a taxa legal em 

vlgor. ___ ~~----~------'--------~----------------'---

_ 4.23 - CONCURSO PUBLICO DOS TRANSPORTES ESCOLARES - Ratifica~ao 

do despacho proferido pelo Sr; Presidente da Camara a declarar a caducidade da 

adjudica~ao com audiencia previa de 07/10/2013, bern como o despacho final de 

caducidade e adjudica~ao a proposta ordenada em Iugar subsequeiite praticado a 22 de 

outubro. A Camara Municipal deliberou por maio ria com seis votos a favor e urn voto 

contra do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, ratificar o despacho proferido pelo Sr. Presidente da 

Camara a 22 de outubro de 2013, nos termos e para os efeitos do dispost6 no n°3 do artigo 35° 

da Lei 75/2013 de 12 de setembro. 
----~---'-----~-----'-----~----~-~---

_(05) ATRIBUI(:AO DE SUBSIDIOS 
--------~-~----------

_ 5.1 - ASSOCIA(:AO DE PAIS DO CENTRO EDUCATIVO DAS LAGOAS 

Presente urn email do Chefe da Unidade de Recursos Naturais e Rurais respeitante as 

refei<;5es servidas aquando das Oficirtas de Verao/2013. A Camara Municipal deliberou por 

maioria com seis votos a favor e uma absten<;ao do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, atribuir urn 

subsidio no valor de 4.477,00 euros, destinado as refei<;5es servidas nas Oficinas de 

Verao/2013. 
~-----------------~----~-------

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

urgente, a Camara Municipal deliberou por maioria com seis votos seis votos a favor e urn 

voto contra do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, aditar os seguintes assuntos a Ordem de 

Trabalhos: 
~--------------------~----------

- . (06) - SANTA CASA DA MISERICORDIA DE PONTE DE LIMA - Presente urn 

email a solicitar a cedencia do Teatro Diogo Bernardes para os dias 12, 13 e 20 de dezembro, 

para ensaio e realiza<;ao da Festa de Natal, bern como apresenta<;ao de espetaculo "Jokinha, o 

palha<;o". A Camara Municipal deliberou por maioria com seis votos a favor e uma 

absten<;ao do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, autorizar a cedencia do Teatro Diogo Bernardes 

nos dias 12, 13 e 20 de dezembro, para ensaio e realiza<;ao da Festa de Natal, bern como 

apresenta<;ao de espetaculo "Jokinha, o Palha<;o". 
-------------------
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_(07) - GRUPO DE CIDADAOS ELEITORES MOVIMENTO 51 - Presente urn email 

a solicitar o Audit6rio Municipal para o dia 02 de novembro no periodo compreendido entre 

as 20:30 horas e as 00:00 horas, para a realizayao de col6quio " 0 Combate a Corrupyao e o 

Papel dos Independentes". A Camara Municipal deliberou por unanimidade com seis votos 

a favor, autorizar a cedencia do Audit6rio Municipal para o dia 02 de novembro no periodo 

compreendido entre as 20:30 horas e as 00:00 horas, para a realizayao de col6quio "0 

Combate a Corrupyao e o Papel dos Independentes".Neste ponto o Sr. Vereador Dr. Filipe 

Viana nao votou, declarando-se impedido.~----~------~--~---

_(08)- AGRIMINHO SERVI(::OS ESPECIALIZADOS ~ Presente urn email a solicitar 

a cedencia do Audit6rio Municipal para o dia 06 de dezembro no perfodo compreendido entre 

as 10:00 e as 18:00 horas, para a realizayao de utna palestra scibre a cultura da amora e da 

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

absten9ao do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, autorizar a cedencia do Audit6rio Municipal para 

o dia 06 de dezembro no periodo compreendido entre as 10:00 e as 18:00 horas, para a 

realizayao de uma palestra sobre a cultura da amora e da framboesa, com a condiyao de a 

conferencia ser ptlblica e gratuita. 
~----~-~------~~---------

- ESPA(::O DE INTERVEN<;AO ABERTO AO PUBLICO: Usou da palavra o Sr. Dr. 

Tiago Matos para alertar a Camara para o peri go de ruina que uma casa da freguesia de Sa 

apresenta. Alertou ainda a Camara para os danos causados aos particulares na sequencia de 

uma obra executada pela Junta de Freguesia de Sa·----~-----------

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

(09) APROV A<;AO DA ACTA EM MINUTA:- Nos termos dos ntuneros 3 e 4, do 

artigo 57°, da Lei n° 75/2013, de 12 de Setembro, na reda9ao 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 deliberayao foi tomada por maio ria com seis votos a favor e uma 

absten9ao do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana. 
~---~---------------

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

Camara declarou encerrada a reuniao pelas dezasseis horas e trinta minutos. 
- - - - - --

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

A Secretaria, 

~o-.f\~ ~<::, FerooQ"\ ~ vilha b ~ffO ArT 



PONTE DE ill fA 
Um partido ao seu lade 

DEClARA.<;L.\0 DEVOTO 

Na qualidade de vereador do PPD/PSD de Ponte de Lima voto contra a aquisi<;ao 

par ajuste direto de serviyos de tipografia para a Area Protegida e para o Festival 

Intemacional de Jardins ao fomecedor 'Tipoprado - Artes Graficas, Lda., de Prado, por 

considerar que existem diversas empresas gn1ficas em Ponte de Lima que devem ser 

tambem consultadas para este tipo de prestacao de servicos. Situavao que se deven't 

estender ainda a todo 0 tipo de ajustes diretos, dando-se preferencia as empresas 

limianas. 

Ponte de Lima, 28 de Outubro de 2013 

manuelbarrosvereadorcmpl@gmail.com 



PO="'TI: DE illfA 
Um partido ao seu lade 

lnterven~ao no PERIODO ANTES DA ORDEM DO DIA 
a respeito da atribui~ao de pelouros aos membros do executivo 

Aquando das eleicoes autarquicas denunciei publicamente a acumulacao exagerada de 

pelouros no vice-presidente da Camara, nalguns casos em areas de atuacao muito 

sensi veis e mal geridas pelo municipio ao longo dos Ultimos anos. 

Ao tomar conhecimento, atraves do site da Camara Municipal da atribuicao de pelouros 

para o quadrienio 2013/2017, nao posso deixar de manifestar a minha apreensao e 

descontentamento com a continuacao da concentracao excessiva de pelouros no senhor 

vereador Gaspar Martins. Areas como o desenvolvimento Empresarial e Obras Publicas, 

que no meu entender deviam estar na al~ada direta do Presidente da Camara, continuam 

na posse do referido vereador, prevendo-se que as politicas de aposta no 

desenvolvimento econ6mico e no combate ao desemprego no concelho continuarao a 

ser as mesmas. 0 sinal dado pelos limianos nas eleicoes de 29 de Setembro, que 

penalizou fortemente a gestao do CDS foi ignorado, perdendo-se assim uma 

oportunidade para dar urn sinal claro de mudanca e de aposta em novas politicas de 

desenvolvimento. 

Ponte de Lima, 28 de Outubro de 2013 

manuelbarrosvereadorcmpl@gmail.com 
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P01'1TE DE ll\[A 
Um partido ao seu Ia do 

Exmo. Senhor 

-

Presidente da Camara Murucipal d 
Ponte de Lima =+., ___ _ 

Assunto: Pedido de lnfonna~ao 

Na qualidade de vereador solicito a V. Exa. que me fome<;a por escrito as 
seguintes informac;oes: 

Listagem de aquisic;ao de servic;os por ajuste direto dos anos econ6m· 

2010, 2011 , 2012 e 2013, relativa a aquisi9ao de servic;os de f 

de publicacao e de publicidade ou cujo objeto seja id ~ 

do mesmo tipo, contendo os seguintes eleme 

a. Descric;ao dos senicos adquiridos; 

b. Valor e data de aquisic;ao: 

c. Entidades a quem foram adjudicados os servicos. 

Ponte de Lima, 28 de Outubro de 2013 

chaBarros) 
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