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- ,.. 
REUNIAO DA CAMARA MUNICIPAL 

DE 
PONTE DE LIMA 

Data da reuniiio: 07 de.iullto de 2014 
Local da Reuniiio: Ediflcio dos PafOS do Concelho 

PRESEN<;AS: 

Presidente: 
Eng. Victor Manuel Alves Mendes 

Vereadores: 
Sr. Gaspar Correia Martins 
Dra Ana Maria Martins Machado 
Eng0 Manuel Pereira da Rocha Barros 
Eng0 Vasco Nuno Magalhaes Velho de Almeida Ferraz 
Dr. Filipe Agostinho Cruz Viana 
Dr. Paulo Jorge da Cunha Barreiro de Sousa 

FALTAS: ~~~ 

Inicio da Reuniiio: Quinze floras 

Encerramento: Dezoito horas 

Secrellirio: Tecnica Superior Dr. a Filomena Mimoso da Silva 

Prestou Colaboraciio Tecnica: Mn Guilltermina Franco 

Resumo Diario de Tesouraria: 
Sa/do ..................... 12.861.863,73 euros 

OBS: "" 
A Ata foi aprovada por minuta 

'~ 
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_ PERiODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA:~----------
- Usou da palavra o Senhor Presidente da Camru·a para propor um voto de felicita9<Ses ao 

Clube Nautico de Ponte de Lima que se sagrou campeao regional do norte de maratonas e de 

esperan.yas, na sequencia das vit6rias conquistadas nas provas realizadas, respetivamente, em 

Gemeses e em Ponte de Lima. ------------------------------------------------
_0 Senhor Presidente da Camara deu conhecimento da comunicac;~o remetida pela APED 

- Associac;ao Portuguesa de Empresas de Divcrsoes, onde declaram o desinteresse em 

participar nas Feiras Novas perante as condi9oes insustentaveis impostas em especial a radical 

reduc;ao de tempo e incompatibilidade de montagens e circulayao. Desta comunica9ao sera 

dado conhecimento a Associac;ao Concelhia das Feiras Novas e a propria APED .. ______ _ 

_ Intervem;llo dos Vereadores: -----------------------------------------

- Usou da palavra em primeiro lugar o Senhor Vice Presidente para felicitar a Associac;ao 

Concelhia das Feiras Novas, na pessoa da Senhora Presidente, pela fonna como decorreu a 

apresentac;ao do cattaz das festas. _________________________________________ _ 

_ Felicitou ainda o Centro de Cultura e Despmto dos Trabalhadores do Municipio de Ponte 

de Lima pelas iniciativas que tem levado a efeito. ----------------------------

_05 presentes acompanharam os votos de felicitac;5es propostos .. ________________ _ 

_ Tnterveio de seguida o Senhor Vereador Eng.0 Manuel Barros para solicitar a Camara 

especial aten9ffo para o facto dos pendoes utilizados para publicitar eventos deverem ser 

retirados logo que o evento se mostre realizado. Questionou sobre o paine! informativo e a sua 

utili dade; _____ ___ _____________________ _ 

Solicitou que a Camara interviesse no sentido de apurar responsabilidades pelo 

lan9amento de etluentes no Rio Lima, conforme documento nt'unero urn que se anexa a 
presente ata e se considera como fazendo parte integrante da mesma. ______________ _ 

_ Continuou a usar da palavra para solicitar documentac;M ao Senhor Presidente da Camara, 

na qualidade de Presidente da Assembleia Geral da Associa9ao Concelhia das Feiras Novas, o 

qual fica anexo a presente ata como documento m'nnero dois e se considera como fazendo 

parte integrante da mesma. _____________________________________________ _ 

_ lnterveio ainda para propor um voto de felicita9oes a empresa Pirotecnia Minhota, 

designadamente pelo espetaculo pirotecnico ·realizado nas Festas de S. Joao, no Porto, o qual 

fica anexo a presente ata como documento numero tres e se considera como fazendo parte 

integrante da mesma. 0 presente voto foi aprovado por maioria, com a abstenyao do Sr. 

Vereador Dr. Filipe Viana. --------------------------------------------
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_0 Senhor Vereador Eng.0 Manuel Bw.Tos interpelou ainda o Senhor Presidente da Cfunara 

relativamente a eventual possibilidade do Rally de Portugal cruzar as terras 

limianas. -------------------------------------------------------------
_Seguiu-se a intervenr;ao do Senhor Vereador, Eng.o Vasco Ferraz, que se pronunciou 

relativamente ao Concurso de Ideias- Graffiti no Parque Radical de Ponte de Lima. ___ _ 

_ Usou da palavra o Senhor Vereador, Dr. Filipe Viana, que abordou os seguintes asstllltos: 

Comercio, Emprego e Famflias em Ponte de Lima, Natalidade; Processo de video vigilancia; 

Feiras Novas; Centro de Congresses; Reunioes Publicas; 11 de julho Dia Mundial da 

Populac;ao; Iluminar;ao Publica; Poluir;ao no Rio Lima; PDM; Greve dos medicos; 

Desperdicio de agua. _________________________ _ 

_ 0 Senhor Presidente e o Senhor Vice Presidente da Cfunara prestaram os esclarecimcntos 

tidos por necessarios. __________________________________________________ _ 

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

acerca dos assuntos dela constw.1tes. ------------------------------------------

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

ctunprimento do disposto no ntunero 2, do artigo 57°, da Lei n.0 75/2013, de 12 de setembro, 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 reali zada em 23 de junho de 

2014, pelo que vai a mesma ser assinada pelo Exmo. Presidente e pela secretaria. Esta 

deliberas:ffo foi tomada por com seis votos a favor e urn voto contra do Sr. Vereador Dr. Filipe 

Viana. ---------------------------------------------------------------
_ (02) OBRAS PARTICULARES ------------ - - --

2.1 - PROCESSO DE LOTEAMENTO No 8/05 - PEDIDO DE ALTERA<;AO AO 

AL V ARA DE LOTEAMENTO No 8/07 - LOTE No 9 - Faldcjaes - Arcozelo -

Requerente: Diana Catarina Amorim de Sousa - Aprova~ao. A Camara Mtu1icipal 

deliberou por maioria com seis votos a favor e um voto contra do Sr. Vereador Dr. Filipe 

Viana, aprovar a alteras:a.o ao alvara de loteamento n° 8/07. ________________________ _ 

2.2 - PROCESSO DE LOTEAMENTO No 7/06 - Antepa~o - Arcozelo -

Requerente: Antonio Morais de Amorim - Recep~ao deflnitiva e liberta~ao do 

remanescente da cau~ao. A Camara Municipal deliberou por maioria com seis votos a 

favor e urn voto contra do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, de acordo com as conclus5es do 

auto de vistoria, autorizar a reces:ffo definitiva e a libertas:ao do remanescente da cauc;ao. __ 

(03) OBRAS PUBLICAS -----------------~::..-1 
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3.1 EMPREITADA DE "CONSTRU<;AO DE PAVILHAO 

GIMNODESPORTIVO DA FACHA"- Aprova~ao da minuta relativa a J• modifica~io 

objetiva ao Contrato no 2/2013 e autoriza~io da despesa inerente a primeira modifica~ao 

objetiva a empreitada. A Camara Municipal deliberou por maioria com cinco votos a 

favor, urn voto contra do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana e uma abstenyao do Sr. Vercador Engo 

Manuel Barros, aprovar a minuta relativa a lu modit1ca<;ao objetiva ao Conn·ato n° 2/2013 e 

autoriza<;ao da despesa inerente a primcira modifica<;ao objetiva a empreitada. _____ _ 

_ (04) JUNTAS DE FREGUESIA -------------- 

_ 4.1 - FREGUESIA DE ANAIS - Presente um oficio a solicitar o adiantamento das 

verbas para o ano de 2014. A Camara Municipal deliberou por unanimidade autorizar o 

adiantamento das verbas para o ano de 20 14. _________________ _ 

_ 4.2 - FREGUESIA DE FONT AO - Presente tun oficio a solicitar o adiantamento das 

vcrbas para o ano de 2014. A Camara Municipal deliberou por unanimidade autorizar o 

adiantamento das verbas para o anode 2014. _________________ _ 

_ 4.3- FREGUESIA DA RIBEIRA - Presente urn email a solicitar o adiantamento das 

verbas para o ano de 2014. A Camara Municipal deliberou por unanimidade autorizar o 

adiantamento das verbas para o ano de 20 14. _________________ _ 

4.4 - FREGUESIA DE ARCOZELO - Presente um oficio a solicitar wna 

comparticipa((ao fmanceira destinada a obra a cfetuar na "Avenida da lgreja". A Camara 

MunicipaJ deliberou por unanimidade atribuir uma compruticipa9ao financcira de 70% ate 

ao montante maximo de 99.655.54 euros, IVA incluido, destinada a obra a efctuar na 

"Avenida da lgreja", a transferir a medida da execu9ao da obra. __________ _ 

_ 4.5 - FREGUESIA DE BOALHOSA - Presente tm1 email a solicitar um apmo 

financeiro destinado a aquisic;ao de uma viatura para assegurar o transporte cscolar. A Cfimara 

Municipal deliberou por maioria com seis votos a favor e um voto contra do Sr. Vereador 

Dr. Filipe Viana, atribuir tuna comparticipa9~0 financeira ate ao montante maximo de 

16.000,00 euros, na condi<;ao de alienar a viatura existente. Mais deliberou por maioria com 

seis votos a favor e tun voto contra do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, delegar competencias na 

Junta de Freguesia, mediante celebrar;ao de protocolo a estabelecer com a Junta de 

Frcguesia. _____________________________ _ 

4.6 - FREGUESIA DE FRTASTELAS - Presente um email a solicitar um apoto 

financeiro destinado a aquisir;~o de uma viatura para transporte escolar. A Camara Municipal 

deliberou por maioria com seis votos a favor e urn voto contra do Sr. Vereador Dr. Filipe 

Viana, atribuir uma comparticipac;ao financeira ate ao montante maximo de 16.000,00 euros, 
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na condiyilo de alienar a viatura de nove lugares. Mais deliberou por maioria com scis votes 

a favor e urn voto contra do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, delegar competencias na Junta de 

Freguesia, mediante celebra9ao de protocol a a estabelecer com a Junta de 

Freguesia. ______________ _______________ _ 

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

comparticipa9ao financeira destinada a obra de "Melhoramentos na Rua da Atalaia''. A 

Camara Municipal deliberou por unanimidade atribuir uma comparticipayao financeira de 

70% ate ao montante maximo de 4.004,95 euros, IV A incluido, destinada a obra de 

"Melhoramentos na Rua da Atalaia", a transferir a medida da execuyiio da obra. ___ _ _ 

_ (05) ASSUNTOS DIVERSOS ---------------

_ 5.1 - AQUISic;AO DE BENS E SERVI(;OS PARA 0 CENTRO DE 

INTERPRETA(:AO E PROMOCAO DO VINHO VERDE - Emissao de parecer 

favoravel a abertura de procedimento por ajuste direto regime geral, pelo valor base de 

61.155,00 euros, acrescido de IV A a taxa legal em vigor. A Cfunara Municipal deliberou 

por maioria com cinco votos a favor, urn voto contra do Sr. Vereador Dr. Filipc Viana e uma 

absterwao do Sr. Vereador Eng.o Manuel Ban·os, emitir parecer favoravel a abertura de 

procedimento por ajuste direto regime geral, pelo valor base de 61.155,00 euros, acrescido de 

IV A a taxa legal em vigor. _____ ---- -------- - ------

_5.2 - AQUISic;AO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO E COLOCACAO DE 

OUTDOORS E MUPIES - Emissao de parecer favon\vel a adjudica~ao e celebra~ao de 

contrato ao t'ornecedor "lntactimagem, Lda.", pelo valor de 21.510,00 euros, acrescido 

de IV A a taxa legal em vigor. A Cfunara Mtmicipal deliberou por maio ria com seis votos a 

favor e urn voto contra do Sr. V crcador Dr. Filipe Viana, emitir parecer favonivel a 
adjudicac;ao e celebrac;ao de contrato ao fornecedor "Jntactimagem, Lda.", pelo valor de 

21.510,00 euros, acrescido de IVA a taxa legal em vigor. ------- - ----

_5.3 - AQUISI<;AO DE SERVI<;OS DE LIMPEZA DE SANEAMENTO - Emissao 

de parecer favoravel a abertura de procedimento, adjudica~ao e celebra~ao de contrato 

ao fornecedor "Manuel Ribeiro - Limpeza e saneamento, Lda.", pelo valor de 3.200,00 

euros, acrcscido de IV A a taxa legal em vigor. A Cfunara Municipal deliberou por 

maioria com cinco votos a favor c dois votos contra dos Srs. Vereadores Eng.o Manuel 

Barros e Dr. Filipe Viana, emitir parecer favonivel a abertura de procedimcnto, adjudica9ao e 

celcbra<;:ao de contrato ao fornecedor "Manuel Ribeiro - Limpeza c saneamento, Lda.", pelo 

valor de 3.200,00 euros, acrescido de IVA a taxa legal em vigor. 0 Sr. Vereador Eng.0 
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Manuel Banos apresentou declaray~O de voto que se anexa a presente ata, como documento 

numero sete e se considera como fazendo parte integrante da mesma. _ _______ _ 

_ 5.4 - AQUISI<;AO DE SERVI(X>S DE IMPRESSAO DIGITAL PARA DIVERSOS 

EVENTOS - Emissao de parecer favonivel a abertura de proccdimcnto, adjudica~ao e 

celebra~ao de contrato ao fornecedor ''lntactimagem, Lda.", pelo valor de 4.305,50 

euros, acrescido de IV A a taxa legal em vigor. A O~.mara Municipal deliberou por 

maioria com seis votos a favor e um voto contra do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, emitir 

parecer favonivel a abertura de procedimento, adjudicay~O e celebrava.o de contrato ao 

fornecedor ''Intactimagem, Lda.", pelo valor de 4.305,50 euros, acrescido de IVA a taxa legal 

em vtgor. --------------------------- --

_5.5 - AQUISI<;AO DE PROTECOES E PORTAS AUTOMATICAS EM VIDRO 

PARA ALP ENDRES DO MERCADO MUNICIPAL - Emissao de parecer favon\vel de 

nao ad.iudica~ao do ajuste dircto D0 26/2014 c abcrtura de novo proccdimento por ajuste 

direto, pelo pre~o base de 10.704, 25 euros acrescido de IVA a taxa legal em vigor. A 

Camara Municipal dcliberou por maioria com seis votos a favor e urn voto contra do Sr. 

Vereador Dr. Filipe Viana, emitir parecer favonivel de nao adjudicayiio do ajuste direto no 

26/2014 .. _________________________ _ 

5.6 - PRESTA<;AO DE SERVICOS DE REVISAO DOS PROCEDIMENTOS 

ADOTADOS EM IV A PELO MUNICIPIO DE PONTE DE LIMA, COM 

REFEMNCIA AO PERIODO COMPREENDIDO ENTRE 2010 E 2014 - Emissao de 

parecer favonivel a abertura de procedimcnto por ajuste dircto regime geral, pelo valor 

base de 57.000,00 euros acrescido de IV A a taxa legal em vigor. A Camara Mtmicipal 

deliberou por maio ria com cinco votos a favor, uma abstenyao do Sr. Vereador Eng. 0 

Manuel Banos e urn voto contra do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana) emitir parecer favonivel a 
abertura de procedimento por ajuste direto regime geral, pelo valor base de 57.000,00 euros 

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

-·- _ 5.7 - ADENDA AO CONTRA TO DE EXECU<;AO CELEBRADO ENTRE 0 

MINISTERIO DA EDUCA(:AO E ClENCIA E 0 MUNICIPIO DE PONTE DE LIMA 

- Aprova~ao. A Camara Municipal dcliberou por maioria com seis votos a favor e u.m voto 

contra do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, aprovar a adenda .. ___________ _ 

5.8 - PROPOSTA DA COMISSAO EXECUTIVA DO PREMIO A. DE ALMEIDA 

FERNANDES PARA CONSTITUI<;AO DO JURI DO PREMIO - Aprova~ao. A 

Camara Municipal deliberou por maioria com seis votos a favor e uma abstenyao do Sr. 

Vereador Dr. Filipe Viana, aprovar a proposta de constitui9a:o do .ftlri. Mais deliberou por 
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maioria com seis votos a favor e uma abstenyao do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, que o 

mesmo seria constituido pelo Sr. Prot~ Doutor Jose Augusto Pereira de Sotomayor-Pizarro, 

pela Sr.11 ProP Doutora Maria Teresa Nobre Veloso e pela Sr.3 ProP Doutora Herminia Maria 

de Vasconcelos Alves Vilar. -----------------------------------------------

_ 5.9 - ASSOCIA<;AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS PORTUGUESES -

CAMPANHA DO CONSELHO DA EUROPA DE COMBATE A VIOLENCIA 

SEXUAL CONTRA AS CRIANCAS - Adesao. A Camara Mmlicipal deliberou por 

unanimidade aprovar a adesao do Municipio a Campanha do Conselho da Europa de 

Combate a viol8ncia Sexual Contra as Crianyas. _______________________________ _ 

_ 5.10 - PONTE AMIGA- Presente o processo relativo as obras a realizar na residencia do 

Sr. Agostinho Pais Fernandes, residente na Rua da Carreira, n.0 246, da freguesia de Fornelos 

e Queijada, tendo como entidade intermediaria o "Centro Paroquial e Social de Fornelos". A 

Camara Municipal deliberou por maioria com seis votos a favor e uma absten9ao do Sr. 

Vereador Dr. Filipe Viana, autorizar as obras a realizar na residencia do Sr. Agostinho Pais 

Fernandes, residente na Rua da Carreira, n. 0 246, da freguesia de Fornelos e Qneijadn, tendo 

como entidade intem1ediaria o "Centro Paroquial e Social de Fornelos". ___________ __ 

5.11 - ALARGAMENTO DE HOIURIO DE FUNCJONAMENTO DE 

EST ABELECIMENTO COMERCIAL - Presente um requerimento em nome de Nelson 

Andre Maciel dos Santos a requerer o alargamento do honirio de funcionamento do HAN GEL 

BAR" sito no lugar de Vilar, freguesia de Arcozelo, ate as 04:00 horas todas as sextas-feiras, 

sabados e feriados, nos meses de Julho, Agosto e Setembro. A Camara Municipal deliberou 

por maioria com seis votos a favor e uma absten9ao do Senhor Vereador Dr. Filipe Viana, 

autorizar o alargamento do honirio de funcionamento do estabelecimento "ANGEL BAR" sito 

no Iugar de Vilar, freguesia de Arcozelo, ate as 04:00 horas todas as sextas-feiras, sabados e 

feriados, nos meses de Julho, Agosto e Setembro, a titulo precano, sendo revogada esta 

autorizac;ao caso hajam reclama<;:oes devidamente fundamentadas. ________________ __ 

_ 5.12 - CONFRARIA DO SARRABULHO A MODA DE PONTE DE LIMA E A 

APACRA- Ratifica<;:ao do despacho proferido pelo Sr. Presidente da Camara a 23 de junho 

de 201 4 de autorizac;ao de cedencia da Casa dos Sa bores - Clara Penha no dia 24 de junho. A 

Cfunara Mtmicipal delibcr·ou por maioria com seis votos a favor e uma abstenyao do Senhor 

Vereador Dr. Filipe Viana, ratiftcar o despacho proferido pelo Senhor Presidente da Camara a 

23 de junho, nos termos e para os efeitos do disposto no n°3 do artigo 35° da Lei 75/13 de 12 

de setembro, de autoriza9ao de cedencia da Casa dos Sabores - Clara Penha no dia 24 de 

junho. ____________________________________________________________ _ 
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_ 5.13 - ASSOCIACAO DESPORTIV A "OS LIMIANOS" - SEC<;AO DE HOQUE! 

EM P A TINS - Presente urn email a solicitar a isen9ao do pagamento de taxas de entrada nas 

Piscinas Descobertas do Festival de Jardins, nos dias 2, 3, 8, 10 e 11 de julho. A Camara 

Municipal deliberou por maioria com seis votos a favor e uma absten9ao do Sr. Vereador 

Dr. Filipe Viana, autorizar a titulo gratuito a entrada nas Piscinas Descobertas do Festival de 

Jardins, nos elias 2, 3, 8, 10 e 11 dejulho, daparte damanha, ate as 14:00 horas, e no maximo 

de 5 elias. ____________________________ _ 

5.14 - CENTRO P AROQillAL E SOCIAL DE PONTE DE LIMA - Presente um 

email a solicitar autoriza9ao para frequentar as Piscinas Descobe1tas do Festival de Jru·dins, 

durante o mes de julho. A Camara Municipal dclibcrou por maio ria com seis votos a favor e 

uma absten9ao do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, autorizar a titulo gratuito a entrada nas 

Piscinas Descobe1tas do Festival de Jardins, ate ao dia 11 de ju.lho, durante o perfodo da 

manha, ate as 14:00 horas, e no maximo de cinco dias. _____________ _ 

_ 5.15 - ASSOCIA<;AO DO POVO DE SANTIAGO DE GEMIEIRA- Presente urn 

oficio a solicitar a cedencia do recinto no Parque Empresarial da Gemieira, nos elias 19, 20 e 

21 de setembro, para a realiza9ao da 8.3 edi9ao da "Attcolheitas". A Camara Municipal 

deliberou por maioria com seis votos a favor e uma abstenyao do Sr. Vereador Dr. Filipe 

Viana, autorizar a cedencia do recinto no Parque Empresarial da Gemieira, nos elias 19, 20 e 

21 de setembro, para a realiza9a:o da g_a edi9a:o da "Artcolheitas". _________ _ 

5.16 - ASSOCIACAO PORTUGUESA DE BTBLIOTECARJOS, ARQUIVISTAS E 

DOCUMENT ALISTAS - Presente urn email a solicitar a cedencia do Audit6rio Municipal 

para o dia 11 de setembro de 2014. A Camara Municipal deliberou por maioria com seis 

votos a favor e uma absten9a:o do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, autorizar a ced8ncia do 

Audit6rio Municipal para o dia 11 de setembro de 2014. ___________ _ _ 

5.17 - ADENDA AO PROTOCOLO ENTRE 0 MUNICIPIO DE PONTE DE LIMA 

E A A.A.P.E.L. - ASSOCIA<;AO DOS AMIGOS DA PESSOA ESPECIAL LIMIANA 

Aprova~ao. A Camara Municipal deliberou por maioria com seis votos a favor e uma 

abstens:ao do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, aprovar a adenda ao protocolo. ______ _ 

_ 5.18 - 2.M ADENDA AO PROTOCOLO ENTRE 0 MUNICIPIO DE PONTE DE 

LIMA E A CASA DO POVO DE S. JULIAO DE FREIXO PARA A CONSTRU<;AO 

DA CRECHE - CASA DE MAGALHAES - Aprova~ao. A Camara Municipal deliberou 

por maioria com seis votos a favor e uma abstenc;ao do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, 

aprovar a 2.11 adenda ao protocolo. ____________________ _ 
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5.19- AQUISICAO DE SERVI<;OS DA CAMPANHA PUBLICITARIA PARA 0 

CENTRO DE INTERPRETA<;AO E PROMOc;Ao DO VINHO VERDE NO AMBITO 

DA CANDIDATURA ON2 DO CENTRO DE INTER_pRET A<;AO E PROMO<;AO DO 

VINHO VERDE - Emissao de parecer favoravel a abertura de procedimento por ajuste 

direto, pelo valor base de 24.696,00, acrcscido de IV A a taxa legal em vigor. A Camara 

Municipal deliberou por maioria com cinco votos a favor, urn voto contra do Sr. Vereador 

Dr. Fi lipe Viana e uma abstenc;ao do Sr. Vereador Eng.0 Manuel Barros, emitir parecer 

favoravel a abertura de procedimento por ajuste direto, pelo valor base de 24.696,00, 

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

_ 5.20 - MARIA OLIVEIRA PINTO - Presente um email a solicitar autoriza~ao para a 

realizayao de uma exposic;ao de Pintura/Escultura a decorrer no periodo compreendido entre 

os dias 16 a 29 de julho. A Camara Municipal deliberou por maio ria com seis votos a favor 

e uma abstenc;llo do Sr. Vereador Dr. filipe Viana, autorizar a realizac;ao de uma exposic;ao de 

Pintura/Escultura, na Torre da Cadeia Velha, a deconer no perfodo compreendido entre os 

dias 16 a 29 de julho. __________________ _ -:--------

5.21 -CAL- COMUNIDADE ARTISTiCA LIMIANA - Presente um email a solicitar 

autorizac;ao para a realizavao de uma exposi9ao na ToiTe da Cadeia do ilustrador limiano 

Andre Lima Araujo, a deconer no periodo compreendido entre os dias 04 a 18 de julho. 

Ratificayao do despacho proferido pelo Sr. Presidente da Camara a 02 de julho de 2014. A 

Camara Municipal deliberou por maioria com seis votes a favor e uma abstenc;ao do Sr. 

Vereador Dr. Filipe Viana, ratifiear o despacho proferido pelo Senhor Presidente da Camara a 

02 de julho, nos termos e para os efeitos do disposto no D0 3 do artigo 35° da Lei 75/ 13 de 12 

de setembro, de autorizayao para a realizayao de uma exposic;a.o na Torre da Cadeia do 

ilustrador limiano Andre Lima Araujo, a decorrer no perfodo compreendido entre os dias 04 a 

18 dejulho .. _____________________ _____ _ 

_ 5.22 - GRUPO DE CULTURA MUSICAL DE PONTE DE LIMA - Presente um 

email a solicitar autorizac;ao para a reali%ac;ao de uma feirinha no Largo de Camoes, no dia 31 

de agosto. A Camara Municipal deliberou por maioria com seis votes a favor e uma 

abstenyao do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, autorizar a realizac;ao de uma feirinha no Largo 

de Camoes, no dia 31 de agosto. _______________ _ _____ _ 

_ 5.23 - SANTA CASA DA MISERICORDIA DE PONTE DE LIMA - Presente um 

oficio a solicitar autorizac;ao, a titulo gratuito, da entrada na Piscina dos Festival de Jardins, 

Museu do Brinquedo, visita ao Festival de Jardins e atividades na Quinta de Pentieiros, das 

crianvas/jovens do Lar de Jovens D. Maria Pia/S. Jose. A Camara Municipal deliberou por 
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maioria com seis votos a favor e uma abstenyao do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, autorizar a 

titulo gratuito, a entrada na Piscina dos Festival de Jar·dins ate ao dia 11 de julho, durante o 
' periodo da manha, ate as 14:00 horas, e no maximo de cinco dias, Museu do Brinquedo, 

visita ao Festival de Jardins e atividades na Quinta de Pentieiros, das crians:as/jovens do Lar 

de Jovens D. Maria Pia/S. Jose. ---------------------------------------------
5.24 - CLUBE NAUTICO DE PONTE DE LIMA - Presente um email a solicitar 

autorizac;:ao para frequentar as Piscinas Descobertas do Festival de Jardins, a titulo gratuito, no 

mes de Julho. A Camara Municipal deliberou por maioria com seis votos a favor e uma 

abstenyao do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, autorizar a titulo gratuito, a entrada nas Piscinas 

Descobertas do Festival de Jardins, ate ao dia 11 de julho, durante o periodo da marilla, ate as 

14:00 horas, e no maximo de cinco dias. ___________________________________ __ 

_ 5.25 - ASSOCIA<;AO CONCELHlA FEIRAS NOV AS- Presente urn email a solicitar 

autorizayao para utilizar o tenado do Centro Hist6rico, no periodo compreendido entre as 

20:00 horas do dia 08 de setembro e as 00:00 horas do dia 20 de setembro de 2014. A Camara 

Municipal deliberou por maioria com quatro votos a favor, um voto contra do Sr. Vereador 

Dr. Filipe Viana e uma abstenyao do Sr. Vereador Eng. Manuel Barros, autorizar a utilizayao 

do terrado do Centro Hish.'lrico, no periodo compreendido entre as 20:00 horas do dia 08 de 

setembro e as 21:00 horas do dia 21 de setembro de 2014. A Sr.a Vereadora Dr.11 Ana 

Machado nao votou, declarando-se irnpedida .. _________________________________ _ 

_ 5.26 - ASSOCIA<;AO CONCELIDA FEIRAS NOV AS - Presente urn email a solicitar 

a cedencia para utili zayao nas Feiras Novas do espa9o Expolirna, terrado e restaurante 

panorfunico, no periodo compreendido entre os dias 10 a 15 de setembro de 2014. A Camar·a 

Municipal deliberou por maioria com cinco votos a favor e um voto contra do Sr. Vereador 

Dr. Filipe Viana, autorizar a cedencia para utilizas:ao nas Feiras Novas do espas:o Expolima, 

terrado e restaurante panorftmico, no periodo compreendido entre os dias 10 a 15 de setembro 

de 2014. A Sr.~ Vereadora Dr." Ana Machado nao votou, declarando-se impedida. _______ _ 

_ (06) ATRIBUI<;AO DE SUBSiDIOS __________ ___ _ 

_ 6.1 - CLUBE NAUTICO DE PONTE DE LIMA - Presente um oficio a solicitar tm1 

subsidio destinado a aquisi9ao de uma embarca<;ao. A Camara Municipal deliberou por 

maioria com seis votos a favor e urn voto contra do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, atribuir 

urn subsidio no valor de 3.628,50 euros, destinado a aquisi9ao de uma embarca9ao. ____ __ 

_ 6.2 - CLUBE NAUTICO DE PONTE DE LIMA - Presente um oficio a solicitar urn 

subsidio destinado a custear as viagens dos atletas que participaram no Campeonato Europeu 

de Maratona, nos dias 13 e 15 de junho. A Cfunara Municipal deliberou por maioria com 
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seis votos a favor e uma abstenc;ao do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, atribuir urn subsidio no 

valor de 750,00 euros, destinado a custear as viagens dos atletas que patticiparam no 

Campeonato Europeu de Maratona, nos dias 13 e 15 dejunho. _ _________ _ 

_ 6.3 - ASSOCIA<;:AO CULTURAL E RECREATIVA DE DAN<";AS E CANTARES 

DE VITORINO DE PrAES - Presente um oficio a solicitar urn subsidio destinado a custear 

despesas com a realizac;ao do "XI Festival de Folclore" no dia 29 de junho. A Camara 

Municipal deliberou por maioria com seis votos a favor e uma absten9ao do Sr. Vereador 

Dr. Filipe Viana, atribuir urn subsidio no valor de 407,00 euros, destinado a custear dcspesas 

com a realizac;ao do "XI Festival de Folclore" no dia 29 de junho. _ _ _ ___ ___ _ 

6.4- ASSOCIACAO CULTURAL DESPORTIVA RECREATIVA DO RANCHO 

FOLCLORICO DA RIBEIRA - Presente tun oficio a solicitar um subsidio destinado a 

custear dcspesas com a realiza9ao das "XXIX RIBETRIADAS 2014", no dia 08 de junho. A 

Cfimara Municipal deliberou por maioria com seis votos a favor e uma abstenc;ao do Sr. 

Vereador Dr. Filipc Viana, atribuir urn subsidio no valor de 407,00 curos, destinado a custear 

despesas com a realizayiio das "XXIX RIBEIRIADAS 2014 "·- ---- - ----

_6.5- PROPOSTA DO SR. VEREADOR DR. PAULO SOUSA - Atribui~ao de 

subsfdios para o ano letivo 2014/2015. A Camara Municipal deliberou por maioria com 

seis votos a favor c mna abstenc;ao do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, aprovar a proposta de 

atribuic;ao de subsidies para o ano lctivo 2014/2015 ·- ----- --------

_6.6 - ASSOCIA<;AO CONCELHTA FEIRAS NOVAS - Presente urn email a solicitar a 

atribuic;ffo do subsidio anual. A Cfunara Municipal deliberou por maioria com seis votos a 

favor e urn voto contra do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, atribuir urn subsidio no valor de 

I 00.000,00 euros. A Sr. a Vereadora Dr.3 Ana Machado nao votou, dcclarando-se impedida. 

_ (07) APROV Ac;Ao DA AT A EM MINUT A:- Nos termos dos numeros 3 e 4, do artigo 

57°, da Lei n° 75/2013, de 12 de Setembro, na reda9a0 que lhe foi dada pela Lei n.0 5-A/2002, 

de II de Janeiro, foi deliberado aprovar a ata desta rctmiao, em minuta, para surtir efeitos 

imediatos. Esta deliberar;ao foi tomada por maioria com seis votos a favor e uma abstenc;ao do 

Sr. Vereador Dr. Filipe Viana. _ _ ____________________ _ 

_ ENCERRAMENTO:- Nada mais havendo a tratar, o Excelentfssimo Prcsidcnte da 

Camara declarou enccrrada a reuniao pelas dezoito horas. ____ _ _ _ _____ _ 

Para constar sc lavrou a presente ata que, I ida e achada con forme, vai ser assinada. 

0 Presidente, 

f:l 
~\ 

----
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A Secretaria, s a~tu.v~ Q.u_~~IJ 



PONTEDELnH 
Om pamela aa seu lad.a 

Exmo. Senhor 
Presidente da Camara Municipal de 
Ponte de Lima 

Assunto; Pedido de interven~ao 

Manuel Pereira da Rocha Barros, vereador da Camara Municipal, eleito pelo PSD, 

solicita nos termos de legisla<;lio em vigor e no ambito das atribui9oes e competencias 

municipais em razao do lugar e da mat6ria a i.nlerven<;J.o da C<lmara Municipal de Ponte de 

Lima, no sentido de apurar responsabilidades no lanvamento de et1uentes no Rio Lima, na sua 

margem direita, provavelmente proveniente do Rio Labruja, ocorrido no passado domingo, dia 

6 dejulho de 2014, pelas 10.30 horus. 

Mais solicita que seja pruiicipado a Agencia Portubruesa do Ambiente a ocorrencia desta 

situa<;lio e ao Ministerio P"ltblico, atendendo a que esta em causa urn bern coletivo do ambito do 

patrim6nio natural 

Anexo. totografia 

Ponte de Lima, 7 de julho de 2014 

0 Vereador do PPD/PSD 

(Manuel Pe~cha Barros) 

manuelbarrosvereadorcmpl@gmail.com 



DESCARGA DE EFLUENTES NO RIO LIMA 

DIA 6 OF JULHO, 10.30 HORAS 



PO~ DE LL\f-\ 
Um partido ao seu lado 

Exmo. Senhor 
Presidente da Assemblcia Geral da 
Associa9ao Concelhia das Feiras Novas 

Assunto: Pedido de informa~ao/documenta~io 

'N'-cL 

Manuel Pereira da Rocha Barros, vereador da Camara Municipal, eleito pelo PSD, 

solicita a V. Exa. fotoc6pias dos re1at6rios de conta<>, pareceres do Conselho Fiscal respetivos e 

atas de aprova9ao das contas em Assembleia Gcral relativas aos anos de 2008, 2009, 20 I 0, 

2011 , 2012 e 20 13, da Associa9ao Concelhia das Feiras Novas. 

Ponte de Lima, 7 de julho de 2014 

0 Vereador do PPD/PSD 

(Manuel Pereira da Rocha Barros) 

manuelbarrosvereadorcmpl@gmail.com 



PO:\'lE Dl:. LBL-\ 
Um partido ao seu lado 

VOTO DE FELICITA~OES 

~ motivo de orgulho para todos os limianos que uma empresa do Municfpio atinja enorme 

sucesso e consiga manter altos padroes competitivos num contexto particularmente exigente. 

Refiro-me a centenaria Pirotecnia Minhota que nas Festas de S. Joao, no Porto realizou mais um 

espetaculo de fogo-de-artiflcio de rara qualidade e que mereceu o reconhecimento de milhares de 

pessoas, conforme se constatou nos diversos elogios divulgados atraves da comunica~ao social. 

Proponho um vote de fe licita~oes a empresa Pirotecnia Minhota pelo excelente espetaculo 

pirotecnico realizado naquela cidade, que comprova, mais uma vez, o merito e o reconhecido 

trabalho desta empresa limiana na area da pirotecnia, quer a nivel nacional e internacional, 

dignificando o nome de Ponte de Lima. 

Ponte de Lima, 7 de julho de 2014 

0 Ver~o PPD/PSD 

(M'a~~l Barros) 

manuelbarrosvereadorcmp)@gmail.com 



PO:TIE DE LL\L\ 
Um partido ao seu lado 

DECLARACAO DE VOTO 

Aberturn de procedimento pm· ajuste dirf'to 

Na qualidade de \·ereador do PPDIPSD de Pon1e de l imu Yoto contrn n abertura de 

proccdimento por ajuste direto. adjudica~ao e a celebra9ao de contrnto de aquisi~ao d~ servic;os 

de limpeza e saneamcnto ao fomecedor ··Manuel Ribeiro - Limpeza de Sancamcnto, l.da. ", de 

Viana do Castelo, pelo valor de 3.200,00 euros acrescido de 1\ .\ a taxa legnl em 'igor, pm 

considcrar que deviam scr convidndus pelo menos tres ~mpresas a <tprldsemnr propostns, 

defendendo assim melhor os interesses do Munic1pio e dando a oportunidadc a rnais 

tomecedores habilitados para o efeito de concorrer a realiza~ao do reterido sen ic;o. 

Ponte de Lima, 7 de julho de 2014 

0 \ er~PPD/PSD, 

(Manuel P~~ocha Burros) 

manuelbarrosvereadorcmpl@gmail.com 
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