
MUNICIPIO PONTE B UMA 
. TERRA RICA OA HUMANIDAOE 

Ata no 18/2013 

Divisao Administrativa e Financeira 

Reuniao de 19 de agosto de 2013 

Local de realizac;ao: EDIFICIO DOS PA<;OS DO CONCELHO 

Tel 258 900 400 ·Fax 258 900 410 - Prac;:a da Republica - 4990-062 Ponte de Lima· geral@cm-pontedelima.pt -www.cm·pontedelima.pt 



Reuniao de 19 de agosto de 2013 

REUNIAO DA CAMARA MUNICIPAL 
DE 

PONTE DE LIMA 

Data da reuniiio: 19 de agosto de 2013 
Local da Reuniiio: Edificio dos Par;os do Concelho 

PRESEN<;AS: 

Presidente: 
Eng. Victor Manuel Alves Mendes 

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

F AL T AS: ---------------

Inicio da Reuniiio: Quinze horas 

Encerramento: Dezassete horas e trinta e cinco minutos 

2 

Secretario: Chefe de Divisiio Municipal: Dr. a Maria Sofia Fernandes Velho de 
Castro Araujo 

Prestou Colaborar;iio Tecnica: Ma Guilhermina Franco 

Resumo Diario de Tesouraria: 
Sa/do ..................... 12.242.781,10 euros 

OBS: 

~ A Ata foi aprovada por minuta ) 



Reuniao de 19 de agosto de 2013 3 

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

_ lntervenr; fio dos Vereadores: --------------------------------------------~ 

_ Usou da palavra, em primeiro lugar o Sr. Vereador Dr. Filipe Viana que abordou os 

seguintes assuntos: a residencia paroquial em Poiares nao tern condi<;:oes; Largo de Camoes 

quem desce o restaurante Alameda ao lado direito, junto aos ecopontos nao existe uma (mica 

fonte de agua; navegabilidade do Rio Lima, protec<;:ao do Rio Lima, ja existiram casos destes, 

como o acidente que ocorreu no passado fim-de-semana, e continua sem sinaliza<;:ao deviamos 

evitar com vigilancia; a proposta de estudo que foi aprovada na Assembleia Municipal em que 

ponto esta; a loja rural foi ou nao adjudicada e a quem. ____________________________ _ 

_ De seguida usou da palavra o Sr. V ereador Gaspar Martins tendo referido que e de uma 

enorme demagogia fazer este aproveitamento eleitoral com a desgra<;:a alheia, e de todas as 

formas condenavel e oxala nunca aconte<;:a nenhuma desgra<;:a na familia de quem 

ousadamente aproveita todas as ocasioes para expressar publicamente mais umas linhas nas 

paginas, de tao baixa demagogia a que janos habituou. ____________________________ _ 

Neste caso em concreto e ainda mais lamentavel fazer este aproveitamento quando a 

familia enlutada pela perda de urn familiar, ainda tern o cora<;:ao prisioneiro pela enorme 

ansiedade de uma outra menina que esta hospitalizada a lutar entre a vida e a morte, que neste 

momento pe<;:o a Deus para que poupe esta vida inocente e pe<;:o a Camara que me acompanhe, 

aproveitando a ocasiao para expressar a familia sentidas condolencias por tao grande e grave 

acidente com a irreparavel perda de uma vida. ____________________________________ _ 

_ Usou novamente da palavra o Sr. Vereador Dr. Filipe Viana para refutar as insinua<;:oes 

insidiosas que o Sr. V ereador Gaspar Martins acabou de ler para a ata, reiterando o que referiu 

quanto ao tema e ao que aconteceu. ____________________________________________ _ 

_ 0 Sr. Presidente prestou os esclarecimentos tidos por convenientes. _ ____ ___ _ 

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

acerca dos assuntos dela constantes. 

_(01) APROV A(:AO DA ATA DA REUNIAO ANTERIOR: - A Camara Municipal em 

cumprimento do disposto no numero 2, do artigo 92°, da Lei n. 0 169/99, de 18 de setembro, na 

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

aprova<;:ao sob a forma de minuta, para efeitos do disposto nos numeros 3 e 4 do citado artigo, 

deliberou aprovar a ata da reuniao realizada em 05 de agosto de 2013 , pelo que vai a mesma 

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

com a absten<;:ao do Sr. V ereador Dr. Filipe Viana. ________________________________ __ 
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_ (02) OBRAS PARTICULARES _______________ _ 

_ 2.1 - PROCESSO DE LOTEAMENTO No 5/88- PEDIDO DE ALTERA<;AO AO 

ALV ARA DE LOTEAMENTO No 16/89 - Lote no 5 - Requerente: Herminia de Jesus 

Rocha Gomes Lima - Aprova~ao. A Camara Municipal deliberou por maioria com o voto 

contra do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, aprovar as altera<;~oes ao alvani de loteamento no 

16/89, lote n° 5. ----------------------------------------------------------
_ 2.2- PROCESSO DE LOTEAMENTO No 100/81 - PEDIDO DE ALTERA<;AO AO 

ALV ARA DE LOTEAMENTO No 100/81 - Lote no 36 - Requerente: Manuel Pereira 

Vieira - Aprova~ao. A Camara Municipal deliberou por maioria com o voto contra do Sr. 

Vereador Dr. Filipe Viana, aprovar as altera<;5es ao alvani de loteamento n° 100/81, lote no 

36. __________________________________________________________ __ 

_ 2.3 - PROCESSO DE OBRAS - Requerente: Casa do Povo de Vitorino de Piaes -

Pedido de isen~ao de taxas referente a constru~ao de urn edificio e amplia~ao de outro 

para lar de 3a idade. A Camara Municipal deliberou por unanimidade, isentar do 

pagamento de taxas referentes a constru<;ao de urn edificio e amplia<;ao de outro para lar da 3a 

idade. Neste ponto o Sr. Vereador Dr. Filipe Viana nao votou, declarando-se impedido. __ _ 

_ (03) OBRAS PUBLICAS _________________ _ 

_ 3.1 - OBRA DE REQUALIFICA<;AO DA Ava 5 DE OUTUBRO - APROV A<;AO 

DE TRABALHOS A MAIS E TRABALHOS A MENOS. A Camara Municipal deliberou 

por maio ria com o voto contra do Sr: V ereador Dr. Filipe Viana, aprovar os trabalhos a mais 

e os trabalhos a menos. -----------------------------------------------------

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

4.1 - FREGUESIA DE CAL VELO - Presente urn oficio a solicitar uma 

comparticipa<;ao financeira destinada a obra de "Via Municipal n° 1269 - Infraestruturas 

electricas, telecomunica<;5es, encaminhamento de aguas de regadio e altera<;ao do tra<;ado da 

rede de abastecimento de agua". A Camara Municipal deliberou por unanimidade, delegar 

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

Competencias, e transferir o montante de 10.025,72 euros, a medida da execu<;ao da obra. _ 

_ 4.2 - FREGUESIA DE CEPOES - Presente urn email a solicitar autoriza<;ao para a 

utilizas:ao gratuita da Piscina do Festival Internacional de Jardins, no periodo compreendido 

entre 19 e 24 de agosto, de urn grupo de 10 crian<;as e urn responsavel, no ambito da ocupa<;ao 

dos tempos livres. A Camara Municipal deliberou por maioria com a absten<;ao do Sr. 

Vereador Dr. Filipe Viana, autorizar a utiliza<;ao da piscina de urn grupo de 10 crian<;as e urn 

responsavel, no periodo compreendido entre 26 e 31 de agosto, no periodo da tarde. __ _ 
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_ 0 Sr. Vereador Dr. Fanclim Castro e Sousa s6 chegou neste ponto. ____ ____ _ 

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

comparticipac;ao financeira destinada a obra de "Beneficiac;ao dos caminhos de Anta, S.Joao 

Batista, Candeeira, Chelo, Costa e Banal de Baixo". A O~mara Municipal deliberou por 

unanimidade, delegar competencias na Junta de Freguesia, mediante celebrac;ao de 

Protocolo de Delegac;ao de Competencias, e transferir o montante de 77.475,40 euros, a 
medida da execuc;ao da obra. _______________ _________ _ 

4.4 - FREGUESIA DE FOJO-LOBAL - Presente urn oficio a solicitar uma 

comparticipac;ao financeira destinada a obra de "Beneficiac;ao das ruas de S.Salvador, 

Varziela, Cruzeiro e Fonte Velha". A Camara Municipal deliberou por unanimidade, 

compmiicipar as obras das Ruas de V arziela, Cruzeiro e Fonte Velha em 70% ate ao montante 

maximo de 42.238,35 euros. Mais deliberou por unanimidade, comparticipar em 100% as 

obras da Rua de S. Salvador, transferindo a verba de 16.430,00 euros, delegando 

competencias na junta de freguesia mediante celebrac;ao de protocolo de delegac;ao de 

competencias, a medida da execuc;ao da obra. __________________ _ 

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

comparticipac;ao financeira destinada a obra de "Beneficiac;ao da Via Municipal 1268". A 

Camara Municipal deliberou por unanimidade, delegar competencias na Junta de 

Freguesia, mediante celebrac;ao de Protocolo de Delegac;ao de Competencias, e transferir o 

montante de 61.496,96 euros, a medida da execuc;ao da obra. ___________ _ 

_ 4.6 - FREGUESIA DE GAIFAR- Presente urn oficio a solicitar uma comparticipac;ao 

financeira destinada a obra de "Arranjo do estacionamento junto a casa mortmiria e cemiterio" 

A Camara Municipal deliberou por unanimidade, comparticipar em 70% ate ao montante 

maximo de 6.566,70 euros, a transferir ap6s a conclusao das obras. __________ _ 

_ 4. 7 - FREGUESIA DE RENDUFE - Presente urn oficio a solicitar uma comparticipac;ao 

financeira destinada a obra de "Prolongamento da rede de distribuic;ao de agua e 

pavimentac;ao de caminhos". A Camara Municipal deliberou por maioria com a abstenc;ao 

do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, delegar competencias na Junta de Freguesia, mediante 

celebrac;ao de Protocolo de Delegac;ao de Competencias, e transferir o montante de 84 574,93 

euros, a medida da execuc;ao da obra. ___________ __________ _ 

4.8 - FREGUESIA DE SANTA CRUZ DO LIMA - Presente urn oficio a solicitar uma 

comparticipac;ao financeira destinada a obra de "Arranjos do estacionamento junto a casa 

mortuaria". A Camara Municipal deliberou por unanimidade, comparticipar em 70% ate ao 

montante maximo de 15.090,37 euros, a transferir a medida da execuc;ao das obras. ___ _ 
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4.9 - FREGUESIA DE VITORINO DAS DONAS - Presente urn oficio a solicitar uma 

comparticipavao financeira destinada a obra de "Saneamento basico nas ruas de Travessa do 

Viso, rua Caminho do Viso e Cais do Rio Lima". A Camara Municipal deliberou por 

unanimidade, delegar competencias na Junta de Freguesia, mediante celebravao de 

Protocolo de Delegavao de Competencias, e transferir o montante de 16.582,64 euros, a 
medida da execuvao da obra. ___________________ ____ _ 

4.10 - FREGUESIA DE VITORINO DE PIAES - Presente urn oficio a solicitar uma 

comparticipavao financeira destinada a obra de " Pavimentavao da rua de Mindua e rua de 

Santiago". A Camara Municipal deliberou por unanimidade, comparticipar em 70% ate ao 

montante maximo de 7.894,88 euros, a transferir ap6s a conclusao das obras. ______ _ 

_ (OS) ASSUNTOS DIVERSOS ______ __________ _ 

_ 5.1 - AQUISH;Ao DE SERVI<;OS DE IMPRESSAO DE P AINEIS EM VINIL, 

BANDEIRAS E CARTOES, EXECU<;AO DE ESTRUTURAS DE BANDEIRAS E 

PLACAS, PARA DIVERSOS EVENTOS - Emissao de parecer favonivel para a 

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

"Intactimagem, Lda", pelo valor de 1.254,29 euros acrescido de IV A a taxa legal em 

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

Filipe Viana, emitir parecer favoravel a abertura de procedimento por ajuste direto e a 
celebravao de contrato ao fornecedor "Intactimagem, Lda", pelo valor de 1.254,29 euros, 

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

_ 5.2 - AQUISI<;AO DE SERVI<;OS DE REFEI<;OES - Emissao de parecer favonivel 

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

fornecedor "Brandao & Martins, Lda", pelo valor de 1.094,69 euros acrescido de IV A a 
taxa legal em vigor. A Camara Municipal deliberou por maioria com o voto contra do Sr. 

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

dire to e a celebravao de contra to ao fornecedor "Brandao & Martins, Lda", pelo valor de 

1.094, 69 euros, acrescido de IV A a taxa legal em vigor. _____________ _ 

_ 5.3 - AQUISI<;AO DE SERVI<;OS DE DESIGN PARA PAINEIS DO FESTIVAL 

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

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

Martins Design Gnifico Unipessoal, Lda", pelo valor de 280,00 euros acrescido de IVA a 
taxa legal em vigor. A Camara Municipal deliberou por maioria com o voto contra do Sr. 

Vereador Dr. Filipe Viana, emitir parecer favoravel a abertura de procedimento por ajuste 
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direto e a celebra<;ao de contrato ao fornecedor "Madalena Martins Design Gnifico 

Unipessoal, Lda", pelo valor de 280,00 euros, acrescido de IVA a taxa legal em vigor. __ _ 

5.4 AQUISI<;AO DE SERVI(:OS DE ALUGUER, MONTAGEM E 

DESMONTAGEM DE EQUIPAMENTO DE SOM PARA EVENTOS EXPOLIMA -

Emissao de parecer favoravel para a abertura de procedimento por ajuste direto e a 
celebrafYao de contrato ao fornecedor "Publivaldevez, Lda", pelo valor de 4.745,00 euros 

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

voto contra do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, emitir parecer favonivel a abertura de 

procedimento por ajuste direto e a celebra<;ao de contrato ao fornecedor "Publivaldevez, Lda", 

pelo valor de 4.745,00 euros, acrescido de IVA a taxa legal em vigor. ________ _ 

_ 5.5 - AQUISI<;AO DE SERVI(:OS DE ALUGUER DE PALCO, TORRES E 

CONTENTORES PARA DIVERSOS ESPECTACULOS - Emissao de parecer favoravel 

para a abertura de procedimento por ajuste direto e a celebrafYaO de contrato ao 

fornecedor "Luso Espechiculos Alexandre- Sociedade Unipessoal, Lda", pelo valor de 

4.725,10 euros acrescido de IVA a taxa legal em vigor. A Camara Municipal deliberou por 

maio ria com o voto contra do Sr. V ereador Dr. Filipe Viana, emitir parecer favonivel a 
abertura de procedimento por ajuste direto e a celebra<;ao de contrato ao fornecedor "Luso 

Espect<iculos Alexandre - Sociedade Unipessoal, Lda", pelo valor de 4.725,10 euros, 

acrescido de IV A a taxa legal em vigor. ________ ___________ _ 

5.6- CONCURSO PUBLICO DE ARRENDAMENTO- EMPREENDIMENTOS 

TURISTICOS E ESTABELECIMENTOS DE ALOJAMENTO LOCAL DE PONTE 

DE LIMA- AnulafYao do concurso e aprovafYao da abertura de novo procedimento com 

as retificafYoes propostas. A Camara Municipal deliberou por maioria com o voto contra do 

Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, anular o concurso de acordo com o proposto pelo juri do 

procedimento. Mais deliberou por maioria com o voto contra do Sr. Vereador Dr. Filipe 

Viana, aprovar o programa de concurso, o caderno de encargos com as retifica<;5es propostas, 

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

5.7- ARRENDAMENTO DO EDIFICIO DO RESTAURANTE DA MADALENA 

POR AJUSTE DIRETO - Presente uma proposta de Concei<;ao Fernandes & Filhos, Lda. a 

solicitar o arrendamento do edif1cio pelo valor de 450,00 euros acrescido de IV A a taxa legal 

em vigor. A Camara Municipal deliberou por maioria com o voto contra do Sr. Vereador 

Dr. Filipe Viana, adjudicar o arrendamento do edificio do Restaurante da Madalena, pelo 

valor de 450,00 euros mais IV A a taxa legal em vigor, por ajuste direto a Concei<;ao 

Fernandes & Filhos, Lda. _________ _ _______________ _ 
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5.8 - AUTORIZA<;AO PARA A RENOV A<;AO, POR NOVO PERIODO DE UM 

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

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

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

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

informac;ao da Chefe de Divisao Administrativa e Financeira, autorizar a renovac;ao dos 

contratos referidos. -----------------------------------------------------

5.9 - ASSOCIA<;Ao EMPRESARIAL DE PONTE DE LIMA - "PROJETO NOS 

PELA NATUREZA" - Aditamento ao protocolo - Aprova<;ao. A Camara Municipal 

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

aditamento ao protocolo, prorrogando-o por mais seis meses e transferindo o montante de 

9.586,17 euros. _______ ___ _ _ _________ ______ _ _ 

_ 5.10 - REGULARIZA<;AO JURIDICA DO EDIFICIO RELATIVO A GNR DE 

SAO JULIAO DE FREIXO - CONSTITUI<;AO DE DIREITO DE SUPERFICIE. A 

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

Viana, ceder em direito de superficie, delegando competencias no Sr. Presidente da Camara 

para outorgar a escritura, a area de 2350 m2 do artigo urbano inscrito na matriz sob o n° 1113, 

da freguesia de Freixo, a titulo gratuito, para instalac;ao do edificio relativo ao Posto da GNR 

deS. Juliao de Freixo, pelo periodo de 49 anos, renovaveis . ______________________ _ 

5.11 -COMISSAO DE MORADORES CAMPO DE GOLFE DE PONTE DE LIMA 

- Pedido de anula<;ao de protocolo celebrado em 30 de abril de 2006. A Camara Municipal 

deliberou por maioria com o voto contra do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, aceitar a 

denuncia do protocolo celebrado em 30 de abril de 2006. __________________________ _ 

_ 5.12- M.S.L. MEDIADORA DE SEGUROS DO LIMA, LDA- LOJA No 20 DO 

MERCADO MUNICIPAL - Demincia de contra to. A Camara Municipal deliberou por 

maioria com a abstenc;ao do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, proceder a denuncia do 

contrato. --------------------------------------------------------------

_5.13 - AL TERA<;AO DE TRANSITO DURANTE 0 PERIODO DAS FEIRAS 

NOVAS- Presente uma proposta da Comissao de Festas das Feiras Novas a propor as 

altera<;oes ao tdinsito com inicio as 17:00 horas do dia 06 ate as 05:00 horas do dia 10 de 

setembro de 2013. A Camara Municipal deliberou por maioria com a abstenc;ao do Sr. 

Vereador Dr. Filipe Viana, aprovar a proposta. Neste ponto o Sr. Vereador Dr. Franclim 

Sousa nao votou, declarando-se impedido. __________________________________ ------:#'l 
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5.14 - ASSOCIA<;::AO CULTURAL, RECREATIVA E DESPORTIVA DA 

FEITOSA - Presente urn email a solicitar a cedencia do refeit6rio do Centro Educativo da 

Feitosa no dia 31 de agosto, para a realizac;ao do "V Festival de Musica Popular da Feitosa" . 

A Camara Municipal deliberou por unanimidade, autorizar a cedencia do refeit6rio do 

Centro Educativo da Feitosa no dia 31 de agosto, para a realizac;ao do "V Festival de Musica 

Popular da Feitosa". ________ _____________ _ _ _ _ __ _ 

_ 5.15 - REALIZA(:AO DE EVENTO NO SKATE PARQUE - Ratifica~ao do 

despacho proferido a 13 de agosto. A Camara Municipal deliberou por maioria com a 

abstenc;ao do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, ratificar o despacho proferido pelo Sr. Presidente 

da Camara a 13 de agosto de 2013, nos termos e para os efeitos do disposto no n°3 do artigo 

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

5.16 ALARGAMENTO DE HOMRIO DE FUNCIONAMENTO DE 

ESTABELECIMENTO COMERCIAL - Presente urn requerimento em nome Maria de 

Fatima Moura Marques a requerer o alargamento do horario de funcionamento de Cafe sito no 

lugar de Barreiras, freguesia de Freixo, ate as 04:00 horas na sexta-feira, sabado e de 

domingo, no mes de agosto e 1 o fim de semana de setembro. A Camara Municipal deliberou 

por unanimidade, autorizar o alargamento do horario de funcionamento do Cafe ate as 04 :00 

horas na sexta-feira, sabado e de domingo, no mes de agosto e 1 o fim de semana de setembro, 

a titulo precario, sendo revogada esta autorizac;ao caso hajam reclamac;oes devidamente 

fundamentadas. Neste ponto o Sr. Vereador Dr. Filipe Viana nao votou, declarando-se 

impedido. ______________ ____________ ____ ___ 

_ 5.17 - ASSOCIA(:AO DESPORTIV A "OS LIMIANOS" - Presente urn email a 

solicitar a explorac;ao de parque de estacionamento junto a entrada do Campo do Cruzeiro, 

nos dias 6, 7 e 8 de setembro. A Camara Municipal deliberou por unanimidade, autorizar a 

explorac;ao do parque de estacionamento junto a entrada do Campo do Cruzeiro, nos dias 6, 7 

e 8 de setembro. 
----------- - ------ -----------

_(06) ATRIBUI<;::AO DE SUBSIDIOS ______________ _ 

6.1 - ASSOCIA<;::AO CULTURAL E RECREATIVA DO RANCHO FOLCLORICO 

ETNOGMFICO DA CASADO POVO DE POIARES - Presente urn oficio a solicitar urn 

subsidio, destinado a realizac;ao de Festival de Folclore no dia 17 de agosto. A Camara 

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

destinado a realizac;ao de Festival de Folclore no dia 17 de agosto. ____ _ ____ _ 

_ 6.2 - GRUPO DE DAN(:AS E CANT ARES DO NEIV A - Presente urn oficio a 

solicitar urn subsidio, destinado a realizac;ao do XXXII Festival de Folclore, no dia 16 de 
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agosto. A Camara Municipal deliberou por unanimidade, atribuir urn subsidio no valor de 

428,45 euros, destinado a realizac;ao do XXXII Festival de Folclore, no dia 16 de agosto. __ 

6.3 - COMISSAO DE HONRA DE UM GRUPO DE LIMIANOS E EX

COMBATENTES DA GUERRA DO ULTRAMAR- Presente urn oficio a solicitar urn 

subsidio destinado a construc;ao de uma lapide em pedra e autorizac;ao para colocac;ao no 

espac;o publico. A Camara Municipal deliberou por maioria com a abstenc;ao do Sr. 

Vereador Dr. Filipe Viana e do Sr. Vereador Dr. Franclim Sousa, autorizar a colocac;ao de 

uma lapide em pedra e proceder a sua aquisic;ao pelo valor de 1.500,00 euros. _____ _ 

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

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

Filipe Viana, aditar os seguintes assuntos a Ordem de Trabalhos: -----------
_(07) - ASSOCIA<;AO CULTURAL DESPORTIV A E RECREATIV A DE 

CALHEIROS - Presente urn oficio a solicitar urn subsidio para a realizac;ao do 19° festival 

folcl6rico, a decorrer no dia 22 de setembro. A Camara Municipal deliberou por maioria 

com a abstenc;ao do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, atribuir urn subsidio no valor de 428,45 

euros, destinado a realizac;ao do 19° festival folcl6rico no dia 22 de setembro, a liquidar ap6s 

a realizac;ao do evento. 
----- -----------------------

_(08) - VENDA DA ESCOLA PRIMARIA DE ESTORAOS - Abertura de 

procedimento por ajuste direto - A Camara Municipal deliberou por maioria com o voto 

contra do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, de acordo com a informac;ao da Chefe de Divisao 

Administrativa e Financeira, proceder a abertura do procedimento de venda por ajuste direto 

pelo valor base de 25.000,00 euros, durante urn periodo de 30 dias seguidos. _____ _ _ 

_ (09) - AQUISI<;AO DE SERVI<;OS DE ESPECT ACULO DE MUSICA NO DIA 19 

DE AGOSTO DE 2013- ATUA<;AO DA ARTIST A CARMINHO- Emissao de parecer 

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

ao fornecedor "Hope The Best, Lda", pelo valor de 12.000,00 euros acrescido de IV A a 
taxa legal em vigor. A Camara Municipal deliberou por maioria com a abstenc;ao do Sr. 

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

direto e a celebrac;ao de contrato ao fornecedor "Hope The Best, Lda", pelo valor de 

12.000,00 euros, acrescido de IVA a taxa legal em vigor. _____________ _ 

_ (10)- AQUISI<;AO DE SERVI<;OS DE ESPECTACULO DE MUSICA NO DIA 21 

DE AGOSTO DE 2013- ATUA<;AO DO ARTISTA ANTONIO ZAMBUJO- Emissao 

de parecer favonivel para a abertura de procedimento por ajuste direto e a celebra~ao 
de contrato ao fornecedor "Hope The Best, Lda", pelo valor de 9.250,00 euros acrescido 
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de IV A a taxa legal em vigor. A Cimara Municipal deliberou por maioria com a absten<;:ao 

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

ajuste direto e a celebra<;:ao de contrato ao fornecedor "Hope The Best, Lda", pelo valor de 

9.250,00 euros, acrescido de IV A a taxa legal em vigor. _____________ _ 

_ (11) - TRANSMISSAO DE ESPOLIO DO SR. DR. VICTOR DE CASTILHO -

Presente urn oficio a propor a transmissao do esp6lio devidamente identificado em catalogo. 

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

Viana, emitir parecer favonivel a abertura de procedimento por ajuste direto e a celebra<;:ao de 

contrato ao fornecedor "Victor de Castilho", pelo valor de 19.000,00 euros. ______ _ 

_ ESPA(:O DE INTERVEN<;AO ABERTO AO PUBLICO: _ ______ _ 

_ Em primeiro lugar usou da palavra a Sr.a Adelia Pinto, arrendataria de uma loja no 

mercado municipal, tendo referido que depois de colocar duas mesas em baixo no passeio 

apara vender os produtos da sua loja, os fiscais proibiram-na de vender na rua. Referiu ainda 

que a parte de tras do Mercado esta uma lixeira, cheia de buracos, a calceta esta toda 

levantada e os esgotos estao sempre a cheirar mal. ___ _ ____________ _ 

_ Em seguida usou da palavra o Sr. Fernando Dantas, morador na Rua da Devesa, da 

freguesia de Mato, solicitando a Camara que numa futura pavimenta<;:ao de ruas na sua 

freguesia seja contemplada a Rua da Devesa e a Rua do Cabrao, pois sao as (micas que nao 

estao alcatroadas. Alertou ainda para o facto de o Presidenta da Junta ter impedido a 

realiza<;:ao de urn muro de veda<;:ao a face de urn caminho, exigindo o afastamento de dois 

metros. 
----------- - ----- ------ - ----------

_Por ultimo usou da palavra o Sr. Campelo, residente no Lugar de Crasto, da Freguesia da 

Ribeira, tendo proferido observa<;:5es de indole politica e de caracter partidario pessoal. _ _ 

_ 0 Sr. Presidente prestou os esclarecimentos tidos por necessarios. ________ _ 

_ (12) APROV A(:AO DA ACT A EM MINUT A:- Nos termos dos numeros 3 e 4, do 

artigo 92°, da Lei n° 169/99, de 18 de Setembro, na reda<;:ao que lhe foi dada pela Lei n. 0 5-

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

efeitos imediatos. Esta delibera<;:ao foi tomada por maio ria com a absten<;:ao do Sr. V ereador 

Dr. Filipe Viana. ____________________________ _ 

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

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

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