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Reuniao de 02 de setembro de 2013 

REUNIAO DA CAMARA MUNICIPAL 
DE 

PONTE DE LIMA 

Data da reuniiio:02 de setembro de 2013 
Local da Reuniiio: Edificio dos Par;os do Concelho 

PRESEN<;AS: 

Presidente: 

Eng. Victor Manuel Alves Mendes 

Vereadores: 

Sr. Gaspar Correia Martins 
Enga Estela Susana da Rocha Almeida 
Dr. Manuel Alberto Carvalho Laranjeira 
Dra Ana Maria Martins Machado 
Dr. Miguel Antonio Bacelar de Sousa Pires da Silva 
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FALTAS: 0 Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, nao esteve presente na reuniao 
de Camara, por motivos profissionais, pelo que a sua falta foi considerada 
justificada, tendo sido substituido pelo Sr. Vereador Dr. Manuel Alberto 
Carvalho Laranjeira. 0 Sr. V ereador Dr. Franclim Castro e Sousa, nao 
esteve presente na reuniao de Camara, por motivos profissionais, pelo que a 
sua falta foi considerada justificada. 

Inicio da Reuniiio: Quinze horas 

Encerramento: Dezasseis horas e dez minutos 

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

Prestou Colaborar;iio Tecnica: Ma Guilhermina Franco 

Resumo Dhirio de Tesouraria: 
Sa/do ..................... 12.404.480,71 euros 

OBS: 
A Ata foi aprovada por minuta 

----...... 
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PERIODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA: -------------------------------
_ Usou da palavra o Sr. Presidente da Camara para propor a Camara que, tendo em conta o 

periodo de campanha eleitoral a proxima reuniao se realize no dia 30 de setembro. A Camara 

Municipal deliberou por unanimidade aprovar a proposta apresentada pelo Sr. Presidente. _ 

___ Intervenriio dos Vereadores: --------------------------------------------

_Usou da palavra, em primeiro lugar o Sr. Dr. Manuel Laranjeira que abordou os seguintes 

pontos: as tampas do escoamento das aguas existentes na minha rua estao soltas; nos 

bombeiros de Freixo nao existe urn ponto de agua; a escola primaria nova tern uma campainha 

desajustada, pois toea de noite; li no correio do Minho uma noticia em que o Sr. Presidente 

declarou que estava a preparar urn investimento de 700 mil euros para o combate aos 

incendios. -----------------------------------------------------------------
_0 Sr. Presidente e os Srs. Vereadores prestaram os esclarecimentos tidos por necessarios. _ 

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

acerca dos assuntos dela constantes. 

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

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

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

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

deliberou aprovar a ata da reuniao realizada em 19 de agosto de 2013 , pelo que vai a mesma 

ser assinada pelo Exm.0 Presidente e pela Secretaria. Esta deliberas;ao foi tomada por maioria, 

com a abstens;ao do Sr. Vereador Dr. Manuel Alberto Carvalho Laranjeira. ______ _ 

_ (02) JUNTAS DE FREGUESIA _________ ______ _ 

_ 2.1 - FREGUESIA DA CORRELHA - Presente urn processo de fixas;ao toponimica. 

Aprecias;ao e aprovas;ao. A Camara Municipal deliberou por maioria com a abstens;ao do Sr. 

Vereador Dr. Manuel Alberto Laranjeira, aprovar o processo de fixas;ao toponimica da 

freguesia da Correlha e atribuir uma comparticipas;ao financeira no valor de 1.000,00 

euros. __________________________________________________________________ __ 

_ 2.2 - FREGUESIA DE FREIXO - Presente urn aditamento ao processo de fixas;ao 

toponimica. Aprecias;ao e aprovas;ao. A Camara Municipal deliberou por maioria coni a 

abstens;ao do Sr. Vereador Dr. Manuel Alberto Laranjeira, aprovar o aditamento de fixas;ao 

toponimica proposto. 
--------------------------------------------------------

2.3 - FREGUESIA DE REFOIOS DO LIMA - Presente urn processo de fixas;ao 

toponimica. Aprecias;ao e aprovas;ao. A Camara Municipal deliberou por maioria com a 
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abstenc;ao do Sr. Vereador Dr. Manuel Alberto Laranjeira, aprovar o processo de fixac;ao 

toponimica da freguesia de Refoios do Lima e atribuir uma comparticipac;ao financeira no 

valor de 1.000,00 euros. 
---------------------------------------------------------

2.4 - FREGUESIA DE BERTIANDOS - Presente um oficio a solicitar o adiantamento 

da 4" tranche referente ao anode 2013. A Camara Municipal deliberou por maioria com a 

abstenc;ao do Sr. Vereador Dr. Manuel Alberto Laranjeira, autorizar a transferencia da quarta 

tranche, com excec;ao das verbas relativas a conservac;ao da rede viaria. ________________ _ 

2.5 - FREGUESIA DE CEPOES- Presente um oficio a solicitar o adiantamento da 3" e 

4" tranches referente ao ano de 2013. A Camara Municipal deliberou por maioria com a 

abstenc;ao do Sr. Vereador Dr. Manuel Alberto Laranjeira, autorizar a transferencia da terceira 

e quarta tranches, com excec;ao das verbas relativas a conservac;ao da rede viaria. 
----------

2.6 - FREGUESIA DE GAIFAR- Presente um oficio a solicitar o adiantamento da 3" e 

4" tranches referente ao ano de 2013. A Camara Municipal deliberou por maioria com a 

abstenc;ao do Sr. Vereador Dr. Manuel Alberto Laranjeira, autorizar a transferencia da terceira 

e quarta tranches, com excec;ao das verbas relativas a conservac;ao da rede viaria. ________ _ 

2.7 - FREGUESIA DE RENOUFE- Presente um oficio a solicitar o adiantamento da 4" 

tranche referente ao ano de 2013. A Camara Municipal deliberou por maio ria com a 

abstenc;ao do Sr. Vereador Dr. Manuel AI berto Laranjeira, autorizar a transferencia da quarta 

tranche, com excec;ao das verbas relativas a conservac;ao da rede viaria. 
-----------------

2.8 - FREGUESIA OA SEARA- Presente um oficio a solicitar o adiantamento da 3" e 4" 

tranches referente ao ano de 2013. A Camara Municipal deliberou por maio ria com a 

abstenc;ao do Sr. Vereador Dr. Manuel Alberto Laranjeira, autorizar a transferencia da terceira 

e quarta tranches, com excec;ao das verbas relativas a conservac;ao da rede viaria. ________ _ 

2.9 - FREGUESIA DE VITORINO OAS DONAS - Presente um oficio a solicitar o 

adiantamento da 4" tranche referente ao anode 2013. A Camara Municipal deliberou por 

maioria com a abstenc;ao do Sr. Vereador Dr. Manuel Alberto Laranjeira, autorizar a 

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

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

___ 0 Sr. Vereador Dr. Miguel Pires da Silva chegou neste ponto. ______________________ _ 

2.10 - FREGUESIA DE BERTIANDOS - Presente um oficio a solicitar a cedencia dos 

edificios da Esco la EB/1 e Jardim de lntancia. A Camara Municipal deliberou por 

unanimidade autorizar a cedencia dos edificios mediante celebrac;ao de protocolo nos moldes 

habituais. 
--------------------------------------------------------------------
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2.11 - FREGUESIA DE FORNELOS - Presente um oficio a solicitar uma 

comparticipa<;:ao financeira destinada a obra de "Pavimenta9ao da Zona Envolvente do 

Ediffcio Municipal no Monte da Madalena". A Camara Municipal deliberou por 

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

Protocolo de Delegayao de Competencias, e transferir o montante de 21.500,78 euros. __ _ 

_ 2.12 - FREGUESIA DE FREIXO - Presente um oficio a solicitar uma comparticipa<;:ao 

financeira destinada a obra de "Reabilita<;:ao das Redes de Abastecimento de Agua na EN 

306". 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 27.362,56 euros. 
-------------------------

2.13 - FREGUESIA DE SA - Presente um ot1cio a solicitar uma comparticipa<;:ao 

t1nanceira destinada a obra de "Adapta<;:ao da EB 1 de Sa para Casa Mortuaria". A Camara 

Municipal deliberou por unanimidade atribuir uma comparticipa<;:ao t1nanceira de 15.000,00 

euros. _________________________________ _ 

2.14 - FREGUESIA DE REFOIOS DO LIMA- Constru<;:ao da 2a fase do Cemiterio . A 

Camara Municipal deliberou por unanimidade, aprovar o projeto de execuyao e 

comparticipar em 100% ate ao montante maximo de 157.41 0,00 euros, a liquidar a medida da 

execu<;:ao da obra. _____________________________ _ 

_ (03) ASSUNTOS DIVERSOS ________________ _ 

_ 3.1- AQUISI<;::AO DE SERVI(:OS DE SEGURAN(:A PARA AS FEIRAS NOVAS-

Emissao de parecer favon1vel para a abertura de procedimento por ajuste direto e a 
celebra~ao de contt·ato ao fornecedot· "Segurvez- Seguran~a Privada, Lda.", pelo valor 

de 14.979,65 euros acrescido de IVA a taxa legal em vigor. A Camara Municipal deliberou 

por maioria com a absten<;:ao do Sr. Vereador Dr. Manuel Alberto Laranjeira, emiti r parecer 

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

fornecedor "Segurvez- Seguran<;:a Privada, Lda.", pelo valor de 14.979,65 euros mais IVA a 
taxa legal em vigor. ____________________________ _ 

_ 3.2- AQUISI<;::A.O DE SERVI(:OS DE SERVI(:O DE ALUGUER DE TENDAS E 

DECORA<;::AO DE ESPA(:O - Emissao de parecer favoravel pan1 a abet·tura de 

procedimento pot· ajuste dit·eto e a celebra~ao de contn1to ao fornecedor "Publivaldevez, 

Lda", pelo valor de 1.300,00 euros acrescido de IVA ~\ taxa legal em vigor. A Camara 

Municipal deliberou por maioda com a abstenyao do Sr. Vereador Dr. Manuel Alberto 

Laranjeira, emitir parecer favoravel a abertura de procedimento por ajuste direto e a 
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celebrar;:ao de contrato ao fornecedor "Publivaldevez, Lda", pelo valor de 1.300,00 euros mais 

IV A a taxa legal em vigor. ________________________ _ _ 

_ 3.3 - AQUISI<;::AO DE SERVI<;::OS DE BAILADO "LAGO DOS CISNES" NO 

TEA TRO DIOGO BERNARDES - Emissao de parecer favoravel para a abertura de 

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

Lda", pelo valor de 5.800,00 euros acrescido de IVA a taxa legal em vigor. A Camara 

Municipal deliberou por maioria com a abstenr;:ao do Sr. Vereador Dr. Manuel Alberto 

Laranjeira, emitir parecer favonivel a abertura de procedimento por ajuste direto e a 
celebrar;:ao de contrato ao fornecedor "Classic Stage, Lda." , pelo valor de 5.800,00 euros mais 

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

_3.4 - AQUISI<;::AO DE SERVI <;::OS DE DIVERSOS ESPETACULOS MUS ICAlS 

NO AMBITO DO PROGRAMA DE A<;::AO DA CULTREDE 2011-2013 - Emissao de 

parecer favonivel para a abertura de procedimento por ajuste direto e a celeb•·a~ao de 

contra to ao fornecedor "Hope The Best, Lda", pelo valor de 20.250,00 euros acrescido 

de IV A a taxa legal em vigor. A Camara Municipal deliberou por maio ria com a abstenr;:ao 

do Sr. Vereador Dr. Manuel Alberto Laranjeira, emitir parecer favonivel a abertura de 

procedimento por ajuste direto e a celebrar;:ao de contrato ao fornecedor "Hope The Best, 

Lda", pelo va lor de 20.250,00 euros mais IV A a taxa legal em vigor. 
-----------

_3.5- AQUISI<;::AO DE SERVI<;::OS DE LIMPEZA DE SANEAMENTO- Emissao de 

pa•·ecer favonivel pam a abertura de procedimento por aj uste direto e a celebnt~ao de 

contrato ao fornecedor "Manuel Ribei•·o- Limpeza de Saneamento, Lda", pelo valor de 

2.560,00 euros auescido de IVA a taxa legal em vigor. A Camara Municipal deliberou por 

maioda com a abstenr;:ao do Sr. Vereador Dr. Manuel Alberto Laranjeira, emitir parecer 

favonivel a abertura de procedimento por ajuste direto e a celebrar;:ao de contrato ao 

fornecedor "Manuel Ribe iro- Limpeza de Saneamento, Lda. ", pelo valor de 2.560,00 euros 

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

_ 3.6 - AQUISI<;::AO DE SERVI<;::OS DE PUBLICA<;::AO E PUBLICIDADE EM 

JORNAIS - Emissao de parecer favonivel para a abertura de procedimento por ajuste 

direto e a celebra~ao de contrato ao fornecedor "Minius Publica-;oes, Lda", pelo valor 

de 1.620,00 euros acrescido de IVA a taxa legal em vigor. A Camara Municipal deliberou 

por maioria com a abstenr;:ao do Sr. Vereador Dr. Manuel Alberto Laranjeira, emitir parecer 

favonive l a abertura de procedimento por ajuste direto e a celebrar;:ao de contrato ao 

fornecedor "Minius Publicar;:oes, Lda.", pelo valor de 1.620,00 euros mais IVA a taxa legal 

em vigor. ___________ _ __________________ __ _ 
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3.7 - TRANSPORTES ESCOLARES - ANO LETIVO 2013/2014 - Emissao de 

parecer favonivel a celebra~ao de contrato. A Camara Municipal deliberou por maioria 

com a absten9ao do Sr. Vereador Dr. Manuel Alberto Laranjeira, emitir parecer favonivel a 
celebra9ao de contrato. __________________________ _ 

_ 3.8 - PROPOSTA DO SR. VICE-PRESIDENTE - Presente uma proposta de fixa9ao 

toponimica na zona urbana envolvente ao Centro Hist6rico de Ponte de Lima. A Camara 

Municipal deliberou por maioria com a absten9ao do Sr. Vereador Dr. Manuel Alberto 

Laranjeira, aprovar a proposta. _ ____ _'-. ________________ _ 

_ 3.9- DELEGA(:AO DACRUZ VERMELHA DE VITORINO DE PIAES- Presente 

um email a solicitar autoriza9ao para a ocupa9ao do atrio da Assembleia Municipal durante o 

periodo das Feiras Novas. A Camara Municipal deliberou por unanimidade, autorizar a 

ocupa9ao do atrio da Assembleia Municipal durante o periodo das Feiras Novas. ____ _ 

3.10- ASSOCIA(:AO DE PAIS DO CENTRO ESCOLAR DA FACHA- Pomar do 

Centro Educativo da Facha. A Camara Municipal deliberou por unanimidade, atribuir uma 

comparticipa9ao no valor de 228,50 euros destinada a reposi9ao das arvores do pomar. __ _ 

3.11- TRANSPORTES ESCOLARES RESPEITANTE AO 1° PERIODO DO ANO 

LETIVO 2013/2014 - Transferencia de verbas para as juntas de freguesia. A Camara 

Municipal deliberou por maioria com absten9ao do Sr. Vereador Dr. Manuel Alberto 

Laranjeira, aprovar as transferencias de verbas. ________________ _ 

3.12 - HOSPITAL CONDE DE BERTIANDOS - Presente um email a solicitar a 

cedencia do Audit6rio Rio Lima no dia 04 de outubro. A Camara Municipal deliber·ou por 

unanimidade, autorizar a cedencia do Audit6rio Rio Lima no dia 04 de outubro, para a 

realiza9ao das "1 Jornadas da Consulta Externa do Hospital Conde de Bertiandos". ----

3.13 - CONCURSO PUBLICO DE ARRENDAMENTO DA LO.JA N" 34 DO 

EDIFICIO COMERCIAL LOCALIZADO NO PARQUE DE ESTACIONAMENTO 

JUNTO AO HOSPITAL - Presente o programa de concurso e caderno de encargos para 

aprova~ao e abertura do procedimento. A Camara Municipal deliberou por unanimidade, 

aprovar o programa de concurso, caderno de encargos, fixar o pre90 base de 120,00 euros e 

proceder a abertura do procedimento. ____________________ _ 

3.14- AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE PONTE DE LIMA- Cedencia da EBl 

de Ponte de Lima (8 Salas). A Camara Municipal deliber·ou por unanimidade, ceder a EBl 

de Ponte de Lima (8 salas) por um perfodo de um ano renovavel por mais um no maximo e, 

eventualmente se a Camara assim o entender, a titulo gratuito mediante celebra9ao de 
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protocolo, ficando os encargos da luz, agua, limpeza e manutenc;:ao a cargo da entidade. 0 Sr. 

Vereador Dr. Manuel Alberto Laranjeira neste ponto nao votou, declarando-se impedido. __ 

_ (04) ATRIBUI<;AO DE SUBSIDIOS --------------------------------------
_4.1 - ASSOCIA<;AO DOS AMIGOS DA PESSOA ESPECIAL LIMIANA -

Programa "Ferias com sorriso" - Atividades ludico-desportivas dedicadas as 

crian~as/jovens portadoras de multidificiencia. Pedido de atribui~ao de subsidio. A 

Camara Municipal deliberou por unanimidade atribuir um subsidio no valor de 740,00 

euros. ________________________________________________________________ __ 

_ 4.2 - ASSOCIA<;AO DO GRUPO ETNOGRAFICO INFANTIL E JUVENIL DA 

CASADO POVO DE S.JULIAO DE FREIXO- Presente um oficio a solicitar um subsidio 

para a realizac;:ao do 17° Festival de Folclore, no dia 30 de agosto. A Camara Municipal 

deliberou por unanimidade, atribuir um subsidio no valor de 428,45 euros, destinado a 

realizac;:ao do I 7° F esti va I de F o I cl ore. ________________________________________ _ 

4.3 - RANCHO FOLCLORICO DAS LAVRADEIRAS DE GONDUFE - Presente 

um email a so licitar Lllll subsidio para a realizac;:ao do XXVI Festival de Folclore, no dia 21 de 

setembro. A Camara Municipal deliberou por unanimidade, atribuir um subsidio no valor 

de 428,45 euros, destinado a realizac;:ao do XXVI Festival de Folclore, a transferir ap6s a 

rea l izac;:ao do even to. ____________________________________________________ _ 

_ 4.4 - CASA DE CARIDADE DE NOSSA SENHORA DA CONCEI<;AO - Presente 

Lllll oficio a solicitar a atribuic;:ao de um subsidio destinada a aquisic;:ao de uma viatura de 9 

lugares adaptada. A Camara Municipal deliberou pot· unanimidade, atribuir tml subsfdio no 

valor de 20.000,00 euros para a viatura e 5.000,00 euros para o equipamento. ______ __ 

_ ADJTAMENTO 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. 

Manuel Alberto Laranjeira, aditar os seguintes assuntos a Ordem de Trabalhos: ____ _ 

_ (OS)- CLUBE NAUTICO DE PONTE DE LIMA - Presente tllll oticio a solicitar tllll 

apoio tinanceira destinado a participac;:ao de atletas no Campeonato do Mundo de Maratonas, 

a realizar na Dinamarca. A Camara Municipal deliberou por unanimidade, atribuir um 

subsidio no valor de 750,00 euros. 0 Sr. Vereador Dr. Manuel Alberto Laranjeira nao votou 

neste ponto, declarando-se i m ped i do . ________________________________________ _ 

_ (06)- EDIFICIO ESCOLA DA GRAMELA 1- ESTORAOS - Presente uma proposta 

do Sr. Ricardo Jorge Martins Castro e Sousa a propor a compra do edificio da escola da 

Gramela I, na freguesia de Estoraos, pelo valor de 25.000,00 euros. A Camara Municipal 

deliberou por maioria com o voto contra do Sr. Vereador Dr. Manuel A lberto Laranjeira, 
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aceitar a proposta, delegando competencias no Sr. Presidente da Camara para a assinatura da 

escritura. 
---- -----------------------------

(07 - APROV A<;AO DA AT A EM MINUT A: - Nos termos dos nttmeros 3 e 4, do arti go 

92°, da Lei n° 169/99, de 18 de setembro, na reda<;ao que !he foi dada pela Lei 11 .0 5 -A/2002, 

de 11 de janeiro, foi deliberado aprovar a ata desta reuniao, em minuta, para surtir efeitos 

imediatos. Esta deli bera<;ao foi to mad a por maio ria, com a absten<;ao do Sr. V ereador Dr. 

Manuel Alberto Laranjeira. _ _______________ _ _ ___ __ _ 

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

Ci mara declarou encerrada a reuniao pelas dezasseis horas e dez minutos . 
--------

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

A Secret<iria, 

Mwllh. s1\r.:. G.r("\<:1'1& '\kJho J.L&.Jm Art 
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