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Reunião de 24 de novembro de 2014 

REUNIÃO DA CÂMARA MUNICIPAL 
DE 

PONTE DE LIMA 

Data da reunião: 24 de lIovembro de 2014 
Local da Reunião: Edifício dos Paços llo Concelho 

PRESENÇAS: 

.Presidente: 
Eng. Victor Manuel Alves Mendes 

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

FALTAS: ---

IlIício da Reunitlo: Quillze horas 

Encerramelllo: Dezassete horas e cillquelllll e cinco minutos 

2 

Secretário: Cllefe de Divisllo Municipal: Dr .• Maria Sofia Femandes Velho de 
Castro Araújo 

Prestou ColaboraçllO Técnica: Ma Guilhermil/lI Franco 

Resumo Diário de Tesouraria: 
Saldo ..................... 14.449.147,68 Euros 

OBS: 
A Ata foi aprovada por minuta 
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PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA: ___________ _ 

_ O Senhor Presidente no uso da palavra, solicitou à Câmara, no âmbito do apOlo 

municipal à produção teatral de uma companhia profissional, na qualidade de coprodutor, que 

estreará no Teatro Oiogo Bernardes no próximo ano, em finais de Janeiro/inícios de 

Fevereiro, e considerando que uma das componentes desse apoio é a residência artística, 

autorização para a cedência a título gratuito da Casa do Cuco à companhia Cão Danado, de 28 

de novembro a I de dezembro e de 5 a 8 de dezembro. A Câmara Municipal face à urgência 

do pedido apresentado deliberou por maioria com seis votos a favor e um voto contra do Sr. 

Vereador Or. Filipe Viana, autorizar a cedência a título gratuito da Casa do Cuco à companhia 

Cão Danado, de 28 de novembro a I de dezembro e de 5 a 8 de dezembro. ______ _ 

Usou ainda da palavra para propor à Câmara o adiamento da próxima reunião que se 

realizruia DO próximo dia 8 de dezembro, feriado, para o dia 9 de dezembro pelas 15hOOm no 

mesmo local. A Câmara deliberou por maioria com seis votos a favor e uma abstenção do 

Sr. Vereador Dr. Filipe Viana aprovar a proposta do Sr. Presidente da Câmara MunicipaL __ 

Intervenção dos Veremlores: ______________________ _ 

_ Usou da palavra, em primeiro lugar o Sr. Vice - Presidente Gaspar Con"eia Martins para 

propor um voto de pesar pelo falecimento do Eng.o Miguel Malheiro. A Câmara Municipal 

aprovou por unanimidade o voto de pesar proposto, devendo ser dado conhecimento à tàmilia 

e à ORAP Norte. Propôs ainda outro voto de pesar pelo falecimento de António Pereira, 

Polícia de Segurança Pública. A Câmara Municipal aprovou por unanimidade o voto de pesar 

proposto, devendo ser dado conhecimento à família e à instituição respetiva. _____ _ 

De seguida usou da palavra o Sr. Vereador Eng.o MrulUe.1 Barros questionando a câmara 

relativamente aos seguintes assuntos: limpeza das luminárias do Passeio 25 de Abril; 

iluminação da Ponte sobre o Rio Lima, parte dos projetores das arcadas estão avariados; 

solução adotada no Largo de Camões relativamente à iluminação com leds é uma situação 

definitiva ou provisória; saneamento na Ribeira, alguns residentes querem proceder à ligação, 

lllas são informados que tecnicamente não é possível; o pavilhão da Ribeira e~tá ou não em 

funcionamento. Questionou ainda porque razão não tinham sido convidados os vereadores 

para assistir à cerimónia pública de assinatura dos protocolos com as instituições realizada na 

semana passada, pela Câmru"a Municipal. Mais solicitou que fosse esclarecido porque razão 

não foram remetidos à Câmara Mtmicipal os protocolos entretanto assinados, para a respetiva 

aprovação. ________________________________________________________ ___ 
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_ Por último usou da palavra o Sr. Vereador Dr. Filipe Viana que abordou os seguintes 

assuntos: Dia Internacional da pessoa eom deficiência; Dia do Voluntariado; Dia da Criança; 

Dia da Memória das Vitimas da Estrada; Dia da Violência sobre a Mulher; Dia da 

Restauração da Independência; sinalização das Estradas de Portugal não coincidem com os 

limites das freguesias; pocilga em poiares; questionou se as atas tem ou não sido enviadas 

para a Assembleia Municipal; Alta Tensão, muro junto à escola. ________ __ _ 

O Sr. Presidente e os Srs. Vereadores prestaram os esclarecimentos tidos por 

necessários. _ _____ _____________________ _ __ _ 

_ ORDEM DO DIA: Presente a ordem de trabalhos, foram tomadas as seguintes resoluções 

acerca dos assuntos dela constantes. _______ ______________ _ 

_ (01) APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO ANTERIOR: - A Câmara Municipal em 

cumprimento do disposto no número 2, do artigo 57°, da Lei n.O 75/2013, de 12 dc setembro, e 

sem prejuízo da sua prévia aprovação sob a forma de minuta, para efeitos do disposto nos 

números 3 e 4 do citado artigo, deliberou aprovar a ata da reunião realizada em 10 de 

novembro de 2014, pelo que vai a mesma ser assinada pelo Exmo. Presidente e pela 

secretária. Esta deliberação foi tomada por maioria com seis votos a favor e um voto contra do 

Sr. Vereador Dr. Filipe Viana. _______________________ _ 

_ (02) OBRAS PARTICULARES _____ ___ _ ______ _ 

_ 2.1- PROCESSO DE LOTEAMENTO N° 13/93 - PEDIDO DE ALTERAÇÃO AO 

ALVARÁ DE LOTEAMENTO N° 38/95 - LOTE N° 1 - Rua do Rei Ordonho nO 1 -

Freguesia da Correlhã - Requerente: António da Costa Martins - Promoção da 

notificação dos interessados, por via edital, para efeitos de pronúncia e consulta, nos 

termos e para os efeitos do disposto no nO 3 do art." 6 do RME. A Câmara Municipal 

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

Viana promover a notificação dos interessados, por via edital, para efeitos de pronúncia e 

consulta, nos termos e para os efeitos do disposto no n° 3 do art.o 6 do RME. O Sr. Vereador 

Dr. Fi lipe Viana apresentou dcclar'ação de voto, que se anexa à presente ata, como documento 

número lun e, se considera como fazendo parte integrante da mesma. _________ _ 

_ 2.2 - PROCESSO DE LOTEAMENTO N" 132/86 - PEDIDO DE ALTERAÇÃO AO 

AL V ARÁ DE LOTEAMENTO N° 132/86 - LOTES N° 3 E 4 - Rua do Divino Salvador, 

1386 - Freguesia de Vitorino das Donas - Requerente: José Joaquim Pereira Torres 

Barbosa - Promoção da notificação dos interessados, por via edital, para efeitos de 

pronúncia e consulta, nos termos e para os efeitos do disposto no nO 3 do art." 6 do RME. 
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A Câmara Municipal deliberou por maioria com cinco votos a favor e mTI voto contra do Sr. 

Vereador Dr. Filipe Viana promover a notificação dos interessados, por via edital, pam efeitos 

de pronímcia e consulta, nos termos e para os efeitos do disposto no n° 3 do art.o 6 do RME. O 

Sr. Vereador EngO Vasco Ferraz não votou, declarando-se impedido por motivos pessoais. O 

Sr. Vereador Dr. Filipe Viana apresentou declaração de voto, que se anexa à presente ata, 

como docmTIento número um e, se considera como fazendo patte intef,'Tatlte da mesma. __ _ 

_ (03) OBRAS PÚBLICAS _ _ _______________ _ 

3.1 - EMPREITADA DE "RECUPERAÇÃO DE EDIFícIO - CASA TORREADA 

DOS BARBOSA ARANHA - SERVIÇOS MUNICIPAIS E ESPAÇO CULTURAL"

TRABALHOS A MENOS - Aprovação das alterações. A Câmara Municipal deliberou 

por maioria com cinco votos a favor e um voto contra do Sr. Vereador Df. Filipe Viana e 

luna abstenção do Sr. Vereador EngO Manuel Barros, aprovar as alterações. O Sr. Vereador 

Dr. Filipe Viana apresentou declaração de voto, que se anexa à presente ata, como documento 

número um e, se considera como fazendo parte integrante da mesma. _________ _ 

_ (04) JUNTAS DE FREGUESIA _______________ _ 

4.1 - FREGUESIA DE CALVELO - Presente um ofício a solicitar a cedência do 

edificio da antiga Escola Primària de Cal velo. A Câmara Municipal deliberou por maioria 

com seis a favor e luna abstenção do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, autorizar a cedência do 

edifício da antiga Escola Primária de Cal velo, mediante protocolo a estabelecer com a junta 

de freguesia. O Sr. Vereador Dr. Filipe Viatla apresentou declaração de voto, que se anexa à 

presente ata, como documento número dois e, se considera como tàzendo parte integrante da 

mesma. _______________________________ _ 

4.2 - FREGUESIA DE FORNELOS E QUEIJADA - Presente um oficio a solicitat· 

uma compatticipação finatlceira destinada às obras a realizar na "Travessa da Veiga e Rua da 

Tabuela". A Câmara Municipal deliberou por maioria com seis votos a favor e uma 

abstenção do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, comparticipar as obras a realizar na "Travessa da 

Veiga e Rua da Tabuela", até ao montante máximo de 29413 ,00 euros, rv A incluído, a 

liquidar à medida da execução da obra. O Sr. Vereador Dr. Filipe Viana apresentou 

declaração de voto, que se anexa à presente ata, como documento número dois e, se considera 

como fazendo palie integrante da mesma. __________________ _ 

4.3 - FREGUESIA DE GONDUFE Presente um oficio a solicitar uma 

comparticipação 'financeira destinada à obra de "Parque da Sede da Junta". A Câmara 

Mtmicipal deliberou por maioria com seis votos a favor e uma abstenção do SI'. Vereador 

Dr. Filipe Viana, atribuir uma compalticipação financeira de 70% até ao montante máximo de 
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11.491,73 euros, IV A incluído, a transferir à medida da execução das obras. O Sr. Vereador 

Dr. Filipe Viana apresentou declaração dc voto, que se anexa à presente ata, como documento 

níunero dois e, se considera como fazendo parte integrante da mesma., _ _______ _ 

_ 4.4 - FREGUESIA DA LABRUJA - Presente um oficio a solicitar uma comparticipação 

financeira destinada à obra "Execução de muro de suporte na Travessa da Casa Nova" . I\. 

Câmara Mlmicipal deliberou por maioria com seis votos a favor e uma abstenção do Sr. 

Vereador Dr. Filipe Viana, atribuir uma comparticipação financeira de 70% até ao montante 

máximo de 4.716, 16 euros, IVA incluído, a transferir após a conclusão das obras. O Sr. 

Vereador Dr. Filipe Viana apresentou declaração de voto, que se anexa à presente ata, como 

documento número dois e, se considera como fazendo parte integrante da mesma. ____ _ 

_ 4.5 - FREGUESIA DE REBORDÓES SOUTO - Presente um oficio a solicitar urna 

comparticipação financeira destinada à obra de "Constmção de muro de suporte na Rua do 

Fundão". A Câmara Municipal deliberou por maioria com seis votos a favor e uma 

abstenção do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, atribuir uma compalticipação financeira de 70% 

até ao montante máximo de 1.322,24 emos, IV A incluído, a transferir após a conclusão das 

obras. O Sr. Vereador Dl'. Filipe Viana apresentou declaração de voto, que se anexa à presente 

ata, como documento número dois e, se considera como fazendo parte integrante da 

mesma. ____ ___________________________ _ 

_ 4.6 - FREGUESIA DE REFOIOS DO LIMA - Presente um oficio a solicitar luna 

comparticipação financeira destinada à aquisição de uma viatura para transporte escolar. A 

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

Vereador Dr. Filipe Viana, atribuir uma compalticipação fmanceira no valor de 16.000,00 

euros, destinada à aquisição de uma viatura para trallSporte escolar, mediante celebração de 

protocolo a estabelecer com a jlmta de freguesia. O SI. Vereador DI. Filipe Viana apresentou 

declal'ação de voto, que se anexa à presente ata, como documento número um e, se considera 

como fazendo parte integrante da mesma. _ __________________ _ 

_ 4.7 - FREGUESIA DE SÁ - Presente um oficio a solicitar uma comparticipação 

financeira destinada à obra de "Rua da Castanheira". A Câmara Municipal deliberou por 

maioria com seis votos a favor e uma abstenção do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, atribuir 

uma compatticipação financeira de 70% até ao montatlte máximo de 1.979,69 euros, IV A 

incluído, a transferir após a conclusão das obras. O Sr. Vereador DI. Filipe Viana apresentou 

declaração de voto, que se anexa à presente ata, como documento número dois e, se considera 

como fazendo parte integratlte da mesma. _ __________________ _ 
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4.8 - FREGUESIA DE S. PEDRO D' ARCOS - Presente mTI oficio a solicitar uma 

comparticipação financeira destinada à obra "Reparação de muro de supolte na Rua do 

TragaI". A Câmara Municipal deliberou por maioria com seis votos a favor e uma abstenção 

do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, adiar para uma próxima reunião. O Sr. Vereador Dr. Filipe 

Viana apresentou declaração de voto, que se anexa à presente ata, como documento número 

dois e, se considera como fazendo parte integrante da mesma. ___________ _ 

_ 4.9 - ASSOCIAÇÃO DE FREGUESIAS DO VALE DO NEIVA - Presente um oflcio 

a solicitar a alteração da designação. A Câmara Municipal deliberou por maioria com seis 

votos a favor e uma abstenção do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, adiar para uma próxima 

reunião. O Sr. Vereador DI. Filipe Viana apresentou declaração de voto, que se anexa à 

presente ata, como documento número dois e, se considera como fazendo parte integrante da 
mesma. _________________________________________________________ _ 

4.10 - FREGUESIA DE CABRAÇÃO E MOREIRA DO LIMA - Presente tun email a 

solicitar o adiantamento da última tranche respeitante ao ano de 2014. A Câmara Municipal 

deliberou por unanimidade autorizar o adiantamento da última tran.che respeitante ao ano de 

2014. ___ ____________________ _ _ 

(OS) ASSUNTOS DIVERSOS ________________ _ 

_ 5.1 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE "REVISÃO DO PLANO DIRETOR 

MUNICIPAL DE PONTE DE LIMA" - Emissão de parecer favorável à adjudicação e 

celebração de contrato ao fornecedor "Vastus - Gab.Projeto, Planeamento e Ambiente, 

Lda.", pelo valor de 74.500,00 euros, acrescido de IVA à taxa legal em vigor. A Câmara 

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

Dr. Filipe Viana emitir parecer favorável à adjudicação e celebração de contrato ao 

fornecedor "Vastus - Gab.Projeto, Planeamento e Ambiente, Lda.", pelo valor de 74.500,00 

euros, acrescido de IV A à taxa legal em vigor. O Sr. Vereador Df. Filipe Viana apresentou 

declaração de voto, que se anexa à presente ata, como documento número quatro e, se 

considera como fazendo patte integrante da mesma. _______________________ __ 

5.2 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DA AVALIAÇÃO 

AMBIENTAL (AA) E REVISÃO DA RAN PARA O CONCELHO DE PONTE DE 

LIMA - Emissão de parecer favorável 11 adjudicação e celebração de contrato ao 

fornecedor "Leiras do Carvalhal Serviços de Turismo e Produtos Agricolas, Lda.", pelo 

valor de 32.200,00 euros, acrescido de IVA à taxa legal em vigor. A Câmara Municipal 

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

Viana emitir parecer favorável à adjudicação e celebração de contrato ao fornecedor "Leiras 



Reuniao de 24 de novembro de 20 14 8 

do Carvalhal Serviços de Turismo e Produtos Agrícolas, Lda.", pelo valor de 32.200,00 euros, 

acrescido de [V A à taxa legal em vigor. O Sr. Vereador Dr. Fi lipe Viana apresentou 

declaração de voto, que se anexa à presente ata, como documento número quatro e, se 

considera como fazendo parte integrante da mesma. _________ ___________ ________ _ 

_ 5.3 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE ESTUDOS DE 

VIABILIDADE ECONÓMICO-FINANCEIRA - Emissão de parecer favorável à 

adjudicação e celebração de contrato ao fornecedor "B E F - Consultores, Lda.", pelo 

valor de 32.000,00 euros, acrescido de IVA à taxa legal em vigor. A Câmara Mtmicipal 

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

Viana emitir parecer favorável à adjudicação e celebração de contrato ao fornecedor "B E F -

Consultores, Lda.", pelo valor de 32.000,00 euros, acrescido de IV A à taxa legal em vigor. O 

SI'. Vereador Dr. Filipe Viana apresentou declaração de voto, que se anexa à presente ata, 

como documento número quatro e, se considera como fazendo parte integrante da 

mesma. ______________________________________________________________ ___ 

_ 5.4 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÓES FIXAS - Emissão 

de parecer favorável à adjudicação e celebração de contrato ao fornecedor "PT 

Comunicações, S.A.", pelo valor de 9.999,00 euros, acrescido de IV A à taxa legal em 

vigor. A Câmara Municipal deliberou por maioria com seis votos a favor e um voto contra 

do Sr. Vereador Dr. Fi lipe Viana emitir parecer favorável à adjudicação e celebração de 

contrato ao fornecedor "PT Comunicações, S.A.", pelo valor de 9.999,00 euros, aerescido de 

IV A à taxa legal em vigor. O SI'. Vereador Dl'. Filipe Viana apresentou declaração de voto, 

que se anexa à presente ata, eomo documento número quatro e, se considera como fazendo 

parte integrante da mesma. ___ ____________________ ___________ _________ ___ 

_ 5.5 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÓES MÓVEIS -

Emissão de parecer favorável à ndjudicação e celebração de contrato no fornecedor 

"MEO - Serviços de Comunicações e Multimédia, S.A.", pelo valor de 24.999,00 euros, 

acrescido de IV A à taxa legal em vigor. A Câmara Municipal deliberou por maioria eom 

seis votos a favor e um voto contra do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana emitir parecer favorável 

à adjudicação e celebração de contrato ao fornecedor "MEO - Serviços de Comunicnções e 

Multimédia, S.A.", pelo valor de 24.999,00 euros, acrescido de IVA à taxa legal em vigor. O 

Sr. Vereador Dr. Filipe Viana apresentou declaração de voto, que se anexa à presente ata, 

como documento número quatro e, se considera como fazendo parte integrante da 

mesllla. _____ __________________________________________________ __ _ 
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_ 5.6 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE DIREITOS DE AUTOR REFERENTES A 

VÁRIOS ESPETÁCULOS - Emissão de parecer favorável à abertura do procedimento, 

adjudicação e celebração do contrato ao fornecedor "Sociednde Portuguesa de Autores", 

pelo valor de 1.008,00 euros, isento de IVA. A Câmara Municipal deliberou por maioria 

com seis votos a favor e uma abstenção do SI. Vereador Dr. Filipe Viana emitir parecer 

favorável à abertura do procedimento, adjudicação e celebração do contrato ao fornecedor 

"Sociedade Portuguesa de Autores", pelo valor de 1.008,00 euros, isento de IV A. _ ___ _ 

_ 5.7 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PALHA PARA A 

QUINTA DE PENTIEIROS - Emissão de parecer favorável à abertura do 

procedimento, adjudicação e celebração do contrato ao fornecedor "Inovlima -

Engenharia & Construção, Lda.", pelo valor de 480,00 euros, acrescido de IV A à taxa 

legal em vigor. A Câmara MtmicipaJ deliberou por maioria com seis votos a favor e um 

voto contra do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana emitir parecer favorável à abertura do 

procedimento, adjudicação e celebração do contrato ao fornecedor "lnovlima - Engenharia & 

Construção, Lda.", pelo valor de 480,00 euros, acrescido de IVA à taxa legal em vigor. O Sr. 

Vereador Dr. Filipe Viana apresentou declaração de voto, que se anexa à presente ata, como 

documento número quatro e, se considera como fazendo parte integrante da mesma. ___ _ 

_ 5.8 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO CAMPO DE JOGOS 

DE VITORINO DE PIÃES - Emissão de parecer favorável à abertura do procedimento, 

adjudicação c celebração do contrato ao fornecedor "Maipexsport, S.A.", pelo valor de 

1.100,00 euros, acrescido de IV A à taxa legal em vigor. A Cãmara Mtmicipal deliberou 

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

parecer favorável à abertura do procedimento, adjudicação e celebração do contrato ao 

fornecedor "Maipexsport, S.A.", pelo valor de 1.100,00 euros, acrescido de IVA à taxa legal 

em vigor. O Sr. Vereador Dr. Filipe Viana apresentou declaração de voto, que se anexa à 

presente ata, como documento número quatro e, se considera como fazendo parte integrante 

da mesma., _ _ ___________________________ _ 

_ 5.9 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE CRIAÇÃO DE PLATAFORMA ONLINE 

PARA GESTÃO DE RESERVAS, INSCRIÇÕES E PAGAMENTOS DOS 

PARTICIPANTES NO ÂMBITO DO CONGRESSO MUNDIAL PARQUES E 

JARDINS INTELIGENTES 20]5 - Emissão de parecer favorável à adjudicação e 

celebração do contrato ao fornecedor "Splendidexcentrik Unipessoal, Lda.", pelo valor 

de 7.700,00 curos, acrescido de IVA à taxa legal em vigor. A Câmara Municipal deliberou 

por maiorin com cinco votos a favor e dois votos contra dos Srs. Vereadores Dr. Filipe Viana 
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e EngO Manuel Barros emitir parecer favorável à adjudicação e celebração do contrato ao 

fomecedor "Splendidexcentrik Unipessoal, Lda.", pelo valor de 7.700,00 euros, acrescido de 

IVA à taxa legal em vigor. O Sr. Vereador Dr. Filipe Viana apresentou declaração de voto, 

que se anexa à presente ata, como doclunento número quatro e, se considera como fazendo 

parte integrante da mesma. ____ ___ ________ ______ __ _ 

_ 5.10 - CONCURSO PÚBLICO "FORNECIMENTO DE COMBUSTíVEIS -

GASÓLEO E GASOLINA" - Emissão de parecer favorável à adjudicação e celebração 

de contrato ao fornecedor "Repsol Portuguesa, S.A.", pelo valor de 161.550,50 euros, 

acrescido de IVA à taxa legal em vigor. A Câmara Mlmicipal deliberou por maioria com 

seis votos a favor e um voto contra do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana emitir parecer favorável 

à adjudicação e celebração de contrato ao fornecedor "Repsol Portuguesa, S.A", pelo valor de 

161.550,50 euros, acrescido de IVA à taxa legal em vigor. O Sr. Vereador Dr. Filipe Viana 

apresentou declaração de voto, que se anexa à presente ata, como doclunento número quatro 

c, se considera como fazendo palte integrante da mesma. _ _ _____ _____ _ 

_ 5.11- AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA "ORGANIZAÇÃO E COORDENAÇÃO 

DO CONGRESSO MUNDIAL PARQUES E JARDINS INTELIGENTES 2015" -

Emissão de pnreccr favorável à abertura de procedimento por ajuste direto no 

fornccedor "Skyrus, Congressos", pelo valor base de 22.000,00 euros, acrescido de IV A 

à taxa legal em vigor. A Câmnra Municipal delibcrou por maioria com seis votos a favor e 

um voto contra do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana emitir parecer favorável à abertura de 

procedimento por ajuste direto ao fomecedor "Skyrus, Congressos", pelo valor base de 

22.000,00 euros, acrescido de IV A à taxa legal em vigor. O Sr. Vereador Dr. Filipe Viana 

apresentou declaração de voto, que se anexa à presente ata, como documento número quatro 

e, se considera como fazendo parte integrante da mesma. _ ___ _____ _ _ _ _ 

_ 5.12 - AQUISiÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCEÇÃO, GRAVAÇÃO E 

PRODUÇÃO DE MERCHANDISING PARA O CENTRO DE INTERPRETAÇÃO E 

PROMOÇÃO DO VINHO VERDE - Emissão de parecer favorável à abertul'a de 

procedimento por ajuste direto ao fornecedor "Minho Brinde - Agência de Publicidade, 

Lda.", pelo valor base de 12.462,50 curos, acrescido de IVA à taxa legal cm vigor. A 

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

Vereador Dr. Filipe Viana emitir parecer favorável à abertura de procedimento por ajuste 

direto ao fornecedor "Minha Brinde - Agência de Publicidade, Lda. ", pelo valor base de 

12.462,50 euros, acrescido de IVA à taxa legal em vigor. O Sr. Vercador Dr. Filipe Viana 
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apresentou declaração de voto, que se anexa à presente ata, como documento número quatro 

e, se considera como fazendo parte integrante da mesma. _____________ _ 

_ 5.13 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO DA COLEÇÃO DE 

BOOKERSIROTEIROS DE PONTE DE LIMA NO ÂMBITO DA CANDIDATURA 

DO PROJETO LOJA INTERATIVA DE TURISMO ON2-0 NOVO NORTE - Emissão 

de parecer favorável à abertura de procedimento por ajuste direto ao fornccedor 

"Manuel Fernandes - Lethcs, Artes Gráficas", pelo valor base de 17.000,00 euros, 

acrescido de IV A à taxa legal em vigor. A Câmara Municipal deliberou por maioria com 

seis votos a favor e um voto contra do Sr. Vereador Dl'. Filipe Viana emitir parecer favorável 

à abertura de procedimento por ajuste direto ao fornecedor "Manuel Fernandes - Lethes, 

Artes Gráficas", pelo valor base de 17.000,00 euros, acrescido de IV A à taxa legal em vigor. 

O Sr. Vereador Dl'. Filipe Viana apresentou declaração de voto, que se anexa à presente ata, 

como documento número quatro e, se considera como fazendo palte integrante da 

mesma. ______________________________ _ 

_ 5.14 - AQUISIÇÃO DE WEBSITE PARA O TURISMO DE PONTE DE LIMA NO 

ÂMBITO DA CANDIDATURA "LO.IA INTERATIVA DE TURISMO DE PONTE DE 

LIMA" - NORTE 08-0169-FEDER-000115 - Emissão de parecer favorável à abertura 

de procedimento por ajuste direto pelo valor base de 21.000,00 curos, acrescido de IVA 

à taxa legal em vigor. A Câmara Municipal deliberou por maioria com seis votos a favor e 

um voto contra do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana emitir parecer favorável à abeltura de 

procedimento por ajuste direto pelo valor base de 21.000,00 euros, acrescido de IV A à taxa 

legal em vigor. O Sl'. Vereador Dr. Filipe Viana apresentou declaração de voto, que se anexa à 

presente ata, como documeoto número quatro e, se considera como fazendo prute integrante 

da mesma. --------------------------------------------------------
5.15 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ALUGUER, MONTAGEM E 

DESMONTAGEM DE EQUIPAMENTO DE SOM PARA COLÓQUIO CENFIP -

Emissão de parecer favorável à abertura de procedimento, adjudicação e celebração de 

contrato ao fornecedor "Gllimarães Pinto & Pinto, Lda.", pelo valor de 900,00 euros, 

acrescido de IV A à taxa legal em vigor. A Câmara Municipal deliberou por maioria com 

seis votos a favor e um voto contra do Sr. VereadorDr. Filipe Viana emitir parecer favorável 

à abertura de procedimento, adjudicação e celebração de contrato ao fornecedor "Guimarães 

Pinto & Pinto, Lda.", pelo valor de 900,00 euros, acrescido de IVA à taxa legal em vigor. O 

Sr. Vereador Dl'. Filipe Viana apresentou declaração de voto, que se anexa à presente ala, 
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como documento número quatro e, se considera como fazendo parte integrante da 

mesma. _ ____________________________ _ 

_ 5.16 - PROPOSTA DO SR. VEREADOR DR. PAULO SOUSA - Concurso "Conto 

de Nlltal" - Aprovação. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar a 

proposta. ____ _ ___________________ ______ _ 

_ 5.17 - PROPOSTA DO SR. VEREADOR ENG. VASCO DE ALMEIDA FERRAZ 

Retilicação da deliberação de Câmara de 12 de maio de 2014 no sentido de constar 

equipas de formação e não equipas de futebol. A Câmara Mtmicipal deliberou por 

maioria com seis votos a favor e uma abstenção do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, retificar a 

deliberação de Câmara de 12 de maio de 2014, no sentido de constar equipas de formação e 

não equipas de futebol. O Sr. Vereador Dr. Fi lipe Viana apresentou declaração de voto, que se 

anexa à presente ata, como documento número dois e, se considera como fazendo parte 

integrante da mesma. _ _________ _____ __________ _ 

_ 5.18 - RECRUTAMENTO EXCECIONAL DE DOIS TRABALHADORES NA 

MODALIDADE DE RELAÇÃO .JURÍDlCA DE EMPREGO PÚBLICO POR TEMPO 

INDETERMINADO, COM A CATEGORIA DE TÉCNICO SUPERIOR -

ARQUITETO - Autorização. A Câmara Municipal deliberou por maioria com seis votos a 

favor e uma abstenção do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana autorizar o recrutamento excecional 

de dois trabalhadores na modalidade de relação jurídica de emprego público por tempo 

indeterminado, com a categoria de técnico superior - arquiteto. O Sr. Vereador Dr. Filipe 

Viana apresentou declaração de voto, que se anexa à presente ata, como documento número 

dois e, se considera como fazendo pruie integrante da mesma. _ __________ _ 

_ 5.19 - 3' FASE DE CANDIDATURAS CENTRO COM VIDA 2014 - Presente uma 

informação do Gabinete Terra de atribuição das subvenções das candidaturas apresentadas. A 

Câmara Municipal deliberou por maioria com seis votos a favor e uma abstenção do Sr. 

Vereador Dr. Filipe Viana, aprovar a atribuição das subvenções das candidaturas 

apresentadas, de acordo com o proposto pelo Gabinete Terra. ___________ _ 

_ 5.20 - FEIRA DO LIVRO LlMJANO - Presente um email da Biblioteca Municipal , a 

solicitar autorização para a realização da Feira do Livro Limiano, a decOITer entre os dias 09 e 

23 de dezembro, na Biblioteca Municipal, com tllTI desconto de 40% na venda das publicações 

municipais. A Câmara Municipal deliberou por maioria com seis votos a tàvor e uma 

abstenção do SI'. Vereador Dr. Filipe Viana, autorizar a realização da Feira do Livro Limiano, 

a decorrer entre os dias 09 e 23 de dezembro, na Biblioteca Municipal , com um desconto de 

40% na venda das publicações municipais. O Sr. Vereador Dr. Filipe Viana apresentou 
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declaração de voto, que se anexa à presente ata, como documento número dois e, se considera 

como fazendo parte integrante da mesma. ___________________ _ 

_ 5.21 - FIXAÇÃO DO PREÇO DOS BILHETES REFERENTES A ESPETÁCULOS 

A EFECTUAR NO TEATRO mOGO BERNARDES DURANTE O MtS DE 

DEZEMBRO/2014 - Aprovação. A Câmara Municipal deliberou por maioria com seis 

votos a favor e uma abstenção do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, aprovar os preços dos 

bilhetes referentes a espetáculos a efetuar no Teatro Diogo Bernardes durante o mês de 

Dezembro, de acordo com a proposta apresentada. O Sr. Vereador Dr. Filipe Viana 

apresentou declaração de voto, que se anexa à presente ata, como documento número dois e se 

considera como fazendo pwte integrante da mesma. ____________ ___ _ 

5.22 - SORTEIO DO BOLETIM DE VOTO DO FESTIVAL INTERNACIONAL DE 

JARDINS 2014. A Câmara Municipal deliberou por maioria com seis votos a favor e uma 

abstenção do Sr. Vereador Dl'. Filipe Viana, sOliear em primeiro lugar a Sr.' Maria Ferreira, 

residente no Porto, como primeiro suplente a Sr.' Joana Almeida e como segundo suplente o 

SI'. Luis Marinho, residente na Lourinhã. O SI'. Vereador Dr. Filipe Viana apresentou 

declaração de voto, que se anexa à presente ata, como documento número dois e se considera 

como fazendo parte integrante da mesma. ___________________ _ 

_ 5.23 - FESTIVAL INTERNACIONAL DE JARDINS 2015 - Alteração da composição 

do Júri. A Câmara Municipal deliberou por maioria com seis votos a favor e uma abstenção 

do SI'. Vereador Dl'. Filipe Viana, aprovar a alteração da composição do Júri, tendo a seguinte 

constituição, o SI'. Arq. Francisco Caldeira Cabral, a Sr.' Arq. Paisagista Prof.' Dr.' Teresa 

Andersen, a Sr.' Arq. Paisagista Eisa Severino, o Sr. Prof. Salvador Vieira e o Sr. Arq. 

Manuel José Costa de Carvalllo e Sousa. O Sr. Vereador Dr. Filipe Viana apresentou 

declaração de voto, que se anexa à presente ata, como documento número dois e se considera 

como fazendo palie integrante da mesma. ___________________ _ 

5.24 - ADÉLIA DA SILVA LIMA ARAÚJO: "CENTRAL MAFARRICOS" -

Presente uma proposta da Comissão Editorial para aquisição de exemplares da obra. A 

Câ'llara Municipal deliberou por maioria com seis votos a favor e uma abstenção do SI'. 

Vereador Dl'. Filipe Viana, aprovar a aquisição de 30 exemplares da obra, pelo preço unitário 

de 10,00 euros. O Sr. Vereador Dr. Filipe Viana apresentou declaração de voto; que se anexa 

à presente ata, como documento ntunero dois e se considera como fazendo parte integrante da 

mesma. ________________________________ _ 

5.25 - CAIXA DE CRÉDITO AGRÍCOLA MUTUO - Presente um ofício a solicitar a 

cedência da Expolima, para os dias 22 e 23 de maio de 2015, para a realização do "XXXIII 
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Encontro Nacional do Crédito Agrícola". A Câmara Municipal deliberou por maioria com 

seis votos a favor e uma abstenção do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, autorizar a cedência da 

Expolima, para os dias 22 e 23 de maio de 2015, para a realização do "XXXIIl Encontro 

Nacional do Crédito Af,'l'ícola", mediante o pagamento de 250,00 euros, acrescido de IV A à 

taxa legal em vigor. O Sr. Vereador Dr. Filipe Viana apresentou declaração de voto, que se 

anexa à presente ata, como documento número dois e se considera como fazendo parte 

integrante da mesma. _ _________________________ _ 

_ 5.26 - AGRUPAMENTO DE ESCOLAS ANTÓNIO FEIJÓ - Presente um email a 

solicitar a cedência a título gratuito do Auditório Rio Lima para o dia 16 de dezembro, entre 

as 08:30 e as 13 :00 horas, para a realização da Festa de Natal. A Câmara Municipal deliberou 

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

autorizar a cedência a titulo gratuito do Auditório Rio Lima para o dia 16 de dezembro, entre 

as 08:30 e as 13:00 horas, para a realização da Festa de Natal. O Sr. Vereador Dr. Filipe 

Viana apresentou declaração de voto, que se anexa à presente ata, como documento número 

dois e se considera como fazendo parte integrante da mesma. _____ ______ _ 

_ 5.27 - ANCORE VENTOS - Proposta de organização do projeto "Em Época Baixa, 

Ponte de Lima em Alta", no período compreendido entre os dias 30 de janeiro e 22 de março 

de 20 15, solicitando a cedência de temIdo/espaço, Parque Expolima e zona envolvente onde 

se vai realizar o evento, a título gratuito, fornecimento de água e luz durante os dias em que 

decorre o projeto e disponibilização de apoio logístico, designadamente na limpeza do espaço, 

cedência de contentores do lixo, Wc ' s e grades de vedação e ainda transmissão de 

informação a outros municípios para a colocação de publicidade. A Câmara Municipal 

deliberou por maioria com seis votos a favor e uma abstenção do Sr. Vereador Dl'. Filipe 

Viana, autorizar a cedência de tcrrado/espaço, Parque Expolima e zona envolvente onde se vai 

realizar o evento, a titulo gratuito, o fornecimento de água e luz durante os dias em que 

decorre o projeto e disponibilização de apoio logístico, designadamente na limpeza do espaço, 

cedência de contentores do lixo, Wc's e grades de vedação e ainda transmissão de informação 

a outros municírios para a colocação de publicidade. O Sr. Vereador Dr. Filipe Viana 

apresentou declaração de voto, que se anexa à presente ata, como documento número dois e se 

considera como fazendo parte inteb'l'8nte da mesma., ____ _________ _ _ _ 

_ 5.28 - ASSOCIAÇÃO DA CASA DO PESSOAL DOS TRABALHADORES DO 

HOSPTAL CONDE DE BERTIANDOS - Presente um email a solicitar a cedência do 

Auditório Rio Lima para O dia 21 de dezembro, entre as 15:00 e as 19:00 horas, para a 

realização de uma Festa de Natal. A Câmara Municipal deliberou por maioria com seis 

u 
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votos a favor e wna abstenção do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, autorizar a cedência do 

Auditório Rio Lima para o dia 21 de dezembro, entre as 15:00 e as 19:00 horas, para a 

realização de uma Festa de Natal. O Sr. Vereador Df. Filipe Viana apresentou declaração de 

voto, que se anexa à presente ata, como documento número dois e se considera como fazendo 

parte integrante da mesma ., _ _______________________ _ 

_ 5.29 - CONCURSO PÚBLICO DE AQUISIÇÃO DE APÓLICES DE SEGURO -

REVOGAÇÃO DA DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 10 DE NOVEMBRO DE 2014. 

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

Vereador Dl'. Filipe Viana, revogar a deliberação de Câmara de 10 de novembro de 2014, de 

aquisição de apólices de seguro. O Sr. Vereador Dr. Filipe Viana apresentou declaração de 

voto, que se anexa à presente ata, como documento número dois e se considera como fazendo 

parte integrante da mesma. ________________________ _ 

_ (06) ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS ___________ __ _ 

_ 6.1 - BANDA MUSICAL DE S. MARTINHO DA GANDRA - Presente um pedido de 

atribuição de subsídio destinado à aquisição de fardamento. A Câmara Municipal deliberou 

por maioria com seis votos a favor e uma abstenção do Sr. Vereador Dr. Fi lipe Viana, 

atribuir um subsídio até ao montante máximo de 6.000,00 euros, destinado à aquisição de 60 

fardas, a liquidar mediante apresentação de documento comprovativo da despesa. O Sr. 

Vereador DI. Filipe Viana apresentou declaração de voto, que se anexa à presente ata, como 

documento número dois e se considera como fazendo parte integrante da 

mesma. ______________________________________________________________ _ 

_ 6.2 - CENTRO PAROQUIAL E SOCIAL DA FACHA - Presente um oficio a solicitar 

a atribuição de um subsídio destinado à aquisição de uJTIa viatura para a valência de apoio 

domiciliário. A Câmara Municipal deliberou por maioria com seis votos a favor e uma 

abstenção do Sr. Vereador Dl'. Filipe Viana, atribuir um subsídio no valor de 5.000,00 euros, 

destinado à aquisição de wna viatura para a valência de apoio domiciliário, mediante 

apresentação de docwnento comprovativo da despesa. O Sr. Vereador Dr. Filipe Viana 

apresentou declaração de voto, que se anexa à presente ata, como documento número dois e se 

considera como fazendo palie integrante da mesma. _______________ _ 

_ 6.3 - ASSOCIAÇÃO EMPRESAlUAL DE PONTE DE LIMA - Presente um email a 

solicitar apoio para a realização da "Campanha de Natal Junto do Comércio Tradicional". A 

Câmara Municipal deliberou por maioria com seis votos a favor e Ullla abstenção do Sr. 

Vereador Dr. Filipe Viana, atribuir um subsídio no valor de 2.500,00 euros. Mais deliberou 

por maioria com seis votos a favor e Ullla abstenção do Sr. Vereador Dl'. Fi lipe Viana, 
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autorizar aos interessados, o alargamento do horário dos estabelecimentos comerciais até às 

24hOOm, todos os dias do mês de dezembro. _________________ _ 

_ ESPAÇO DE INTERVENÇÃO ABERTO AO PÚBLICO: Não houve intervenções. _ 

_ (07) APROVAÇÃO DA ATA EM MJNUTA:- Nos termos dos números 3 e 4, do artigo 

sr, da Lei n° 75/2013, de 12 de Setembro, foi deliberado aprovar a ata desta reunião, em 

minuta, para surtir efeitos imediatos. Esta deliberação foi tomada por maioria com seis votos a 

favor e um voto contra do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana. ___________ __ _ 

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

Câmara declarou encelTada a reunião pelas dezassete horas e cinquenta e cinco minutos. __ 

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

A Secretária, 

Hal\C~" \'0' ... ~ \i\l, )1 Wro Ar1 














