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DE 

PONTE DE LIMA 
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Dr. Paulo Jorge da Cunha Barreiro de Sousa 

FALTAS: ---

Inicio da Reuniiio: Quinze horas 

Encerramento: Dezasseis horas e quarenta minutos 

2 

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

Prestou Colaborariio Tecnica: Ma Guilhermina Franco 

Resumo Diario de Tesouraria: 
Saldo ..................... 11.629.125,86 euros 

OBS: 
A Ata foi aprovada por minuta 
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PERIODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA: -------------------------------
_ Intervenr;iio dos Vereadores: ---------------------------------------------

- Usou da palavra em primeiro lugar o Sr. Vereador Eng.0 Manuel Barros apresentando 

dois requerimentos com pedidos de informac;ao que ficam anexos a presente ata 

respetivamente como documentos nU.mero urn e do is. U sou ainda da palavra para questionar a 

Camara relativamente a poda dos platanos, questao de conhecimento publico, sao arvores 

classificadas e por isso pressupoe uma previa autorizac;ao. Queria assim que me informassem 

que empresa procedeu ao corte das arvores. Tive ainda conhecimento que a Camara pretende 

construir urn pavilhao na zona da Expolima, para que se destina e onde esta previsto. 
-------

De seguida usou da palavra o Sr. Vereador Dr. Filipe Viana que abordou os seguintes 

assuntos: dia 4 de Marc;o, lamento que nao seja uma tarde inteira, acho que o programa fica 

muito aquem, as medalhas ja estao marcadas; dia 8 de Marc;o dia da Mulher; Resoluc;ao do 

Conselho de Ministros n. 0 103/13, V Plano Nacional para a Igualdade de Genero, Cidadania e 

nao Discriminac;ao 2014-2017, o que tern contribuido a Camara para a sua implementac;ao, ha 

alguma dinamica relativamente as medidas; dia 15 de Marc;o Dia do Consumidor; em 2008 

fizeram-se quatro col6quios; parques infantis - incentivos a taxa de natalidade; Parque de 

Lazer; PDM; Bar do Amado; como esta a Proposta da AM relativamente ao Rio, 

designadamente o estudo; Irmandade; regresso a terra- Bolsa de Terras como esta; para 

quando uma fabrica de queijo; canil como e que funciona, se se faz la cirurgias, houve ou nao 

concurso publico das funcionarias e da veterinaria municipal; ex-libris de Ponte de Lima, o 

Largo de Camoes nao esta bern, tern desniveis e poc;as de agua; reforc;o da iluminac;ao publica 

nas freguesias; Alta Tensao ha mais alguma novidade. _____________________________ _ 

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

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

acerca dos assuntos dela constantes. --------------------------------------------
_(01) APROVA<;AO DA ATA DA REUNIAO ANTERIOR:- A Camara Municipal em 

cumprimento do disposto no nU.mero 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 realizada em 17 de 

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

Esta deliberac;ao foi tomada por maioria com seis votos a favor e urn voto contra do Sr. 

Vereador Dr. Filipe Viana. _______________________________________________ _ 

_ (02) OBRAS PARTICULARES _______________ _ 
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_2.1- PROCESSO DE LOTEAMENTO No 11192- PEDIDO DE ALTERA(:AO AO 

AL V ARA DE LOTEAMENTO N° 9/93 - LOTE No 2 - Corgo - Friastelas - Requerente: 

Antonio Martins Vilas Boas - Aprova~ao. A Camara Municipal deliberou por maioria 

com seis votos a favor e urn voto contra do Sr. V ereador Dr. Filipe Viana, aprovar a alteravao 

ao alvani de loteamento n° 9/93 - lote no 2, sito no lugar de Corgo, freguesia de Friastelas. 0 

Sr. V ereador Dr. Filipe Viana apresentou declaravao de voto, que se anexa a presente ata, 

como documento numero seis. ---------------------------------------------

2.2 - PROCESSO DE LOTEAMENTO No 7/05 - Requerente: Maria Fernanda 

Rodrigues de Sousa Silva - Lugar de Castanheira - Freguesia de Sa - Recep~ao 

definitiva e liberta~ao do remanescente da cau~ao. A Cc~mara Municipal deliberou por 

unanimidade, de acordo com as conclusoes do auto de vistoria, autorizar a recevao definitiva 

e a libertavao do remanescente da cauvao. 0 Sr. Vereador Dr. Filipe Viana nao votou 

declarando-se impedido por motivos pessoais. ________________________________ _ 

_ 2.3- PROCESSO DE LOTEAMENTO No 3/88- PEDIDO DE ALTERA(:AO AO 

ALVARA DE LOTEAMENTO N° 27/90 - LOTE N° 10 - Rua de Devesa- Freguesia de 

Area - Requerente: Nuno Filipe Pereira de Lourdes - Promo~ao da notifica~ao dos 

interessados, por via edital, para efeitos de pronuncia e consulta, nos termos e para os 

efeitos do disposto no n° 3 do art.0 6 do RME. A Camara Municipal deliberou por maioria 

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

notificavao dos interessados, por via edital, para efeitos de pronlincia e consulta, nos termos e 

para os efeitos do disposto no n° 3do art. 0 6 do RME. 0 Sr. Vereador Dr. Filipe Viana 

apresentou declaravao de voto, que se anexa a presente ata, como docurnento nlimero sete. _ 

_ (03) OBRAS PUBLICAS --------------'--------

_3.1 - CONCURSO PUBLICO PARA A EMPREITADA DE "BENEFICIA(:AO DA 

PISCINA DE ARCA - UPGRADE ENERGETICO E AMBIENTAL - ANALISE DE 

ERROS E OMISSOES. A Camara Municipal deliberou por maioria com seis votos a favor 

e urn voto contra do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, ratificar o despacho proferido pelo Sr. 

Presidente da Camara a 28 de fevereiro, nos termos e para os efeitos do disposto no n°3 do 

artigo 35° da Lei 75/13 de 12 de setembro. 0 Sr. Vereador Dr. Filipe Viana apresentou 

declaravao de voto, que anexa a presente ata, como documento numero oito. __________ _ 

_ 3.2 - CONCURSO PUBLICO PARA A EMPREIT ADA DE "BENEFICIA(:AO DA 

PISCINA DE FREIXO- UPGRADE ENERGETICO E AMBIENTAL- ANALISE DE 

ERROS E OMISSOES. A Camara Municipal deliberou por maioria com seis votos a favor 

e urn voto contra do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, ratificar o despacho proferido pelo Sr. 
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Presidente da Camara a 28 de fevereiro, nos termos e para os efeitos do disposto no n°3 do 

artigo 35° da Lei 75/13 de 12 de setembro. 0 Sr. Vereador Dr. Filipe Viana apresentou 

declara9ao de voto, que anexa a presente ata, como documento numero nove. _____ _ 

_ (04) ASSUNTOS DIVERSOS ----------------

_4.1 - AQUISI(:AO DE SERVI(:OS DE LIMPEZA DE SANEAMENTO - Emissao de 

parecer favonivel para a abertura de procedimento por ajuste direto, adjudica-rao e a 
celebra-rao de contrato ao fornecedor "Manuel Ribeiro - Limpeza de Saneamento, 

Lda.", pelo valor de 3.200,00 euros acrescido de IVA a taxa legal em vigor. A Camara 

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

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

procedimento por ajuste direto, adjudica9ao e a celebra9ao de contrato ao fornecedor "Manuel 

Ribeiro - Limpeza de Saneamento, Lda.", pelo valor de 3.200,00 euros. Os Srs. Vereadores 

Eng.0 Manuel Barros e Dr.° Filipe Viana apresentaram declarayoes de voto, que se anexam a 
presenta ata, como documentos numeros tres e dez, respetivamente. _________ _ 

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

favoravel para a abertura de procedimento por ajuste direto, adjudica-rao e a celebra-rao 

de contrato ao fornecedor "Cerqueira Alves & Associados - Sociedades de Advogados, 

RL", pelo valor de 4.990,00 euros acrescido de IVA a taxa legal em vigor. A Camara 

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

Eng.o Manuel Barros, emitir parecer favonivel a abertura de procedimento por ajuste direto, 

adjudica9ao e a celebra9ao de contrato ao fornecedor "Cerqueira Alves & Associados

Sociedades de Advogados, RL", pelo valor de 4.990,00 euros. 0 Sr. Vereador Eng.0 Manuel 

Barros apresentou declara9ao de voto, que se anexa a presente ata, como documento numero 

quatro. 0 Sr. Vereador Dr. Filipe Viana nao votou, declarando-se impedido por motivos 

profissionais. _____________________________ _ 

_ 4.3 - AQUISI(:AO DE SERVI(:OS DE ESPETACULO COM JOANA 

AMENDOEIRA - Emissao de parecer favoravel para a abertura de procedimento por 

ajuste direto, adjudica-rao e a celebra-rao de contrato ao fornecedor "Luso-Espetaculos 

Alexandre- Sociedade Unipessoal, Lda.", pelo valor de 3.000,00 euros acrescido de IVA 

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

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

procedimento por ajuste direto, adjudica9ao e a celebra9ao de contrato ao fornecedor "Luso

Espetaculos Alexandre - Sociedade Unipessoal, Lda.", pelo valor de 3.000,00 euros. 0 Sr. 
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Vereador Dr. Filipe Viana apresentou declara<;ao de voto que se anexa a presente ata, como 

documento nfunero onze. ----------------------------------------------------
_4.4 -CONCURSO CONCELHIO DE LEITURA- NORMAS DE P ARTICIPA<;AO 

- Aprova~ao. A Camara Municipal deliberou por unanimidade, aprovar as normas de 

participa<;ao do "Concurso Concelhio de Leitura". 
---------------------------------

_4.5 - FIXA(:AO DE PRE(:O DE VENDA DOS BILHETES DO ESPET ACULO 

"JOANA AMENDOEIRA" - Aprova~ao. A Camara Municipal deliberou por maioria 

com seis votos a favor e uma absten<;ao do Sr. V ereador Dr. Filipe Viana, aprovar a proposta 

de fixa<;ao do pre<;o de venda dos bilhetes de espetaculo "Joana Amendoeira" em 5,00 

euros. ________________________________________________________________ __ 

4.6 - AGRUP AMENTO DE ESCOLAS DE PONTE DE LIMA - Presente urn oficio a 

solicitar a indica<;ao de urn membro para o Conselho Geral Transit6rio do Agrupamento. A 

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

Vereador Dr. Filipe Viana, indicar para membro do Conselho Geral Transit6rio do 

Agrupamento o Sr. Eng. 0 Gon<;alo Rodrigues, em representa9ao da APPLBSPA. ________ _ 

_ 4.7- MERCADO MUNICIPAL- LOJA No 19- Presente urn oficio do Sr. Carlos 

Manuel Lima, a solicitar a adjudica<;ao da loja n° 19 do Mercado Municipal. A Camara 

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

Dr. Filipe Viana, adjudicar a loja n° 19 do Mercado Municipal ao Sr. Carlos Manuel Lima, 

pelo pre<;o base de 193,80 euros/mensal. 0 Sr. Vereador Dr. Filipe Viana apresentou 

declara<;ao de voto, que se encontra anexa a presente ata, como documento numero 

doze. 
-------------------------------------------------------------------

4.8- EDIFICIO DO PARQUE DE ESTACIONAMENTO JUNTO AO HOSPITAL 

- LOJA No 34 - Presente urn oficio da Sr.a Elia Diva Morais Cerqueira Maia, a solicitar a 

autoriza<;ao para efetuar o trespasse do contrato de arrendamento para "Maia & Vieira, Lda .. " 

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

V ere ad or Dr. Filipe Viana, autorizar o trespasse do contra to de arrendamento para "Maia & 

Vieira, Lda.". 0 Sr. Vereador Dr. Filipe Viana apresentou declara<;ao de voto, que se encontra 

anexa a presente ata, como documento numero doze. ______________________________ _ 

4.9 - MOVIMENTO 51 - Presente urn email a solicitar a cedencia do Audit6rio 

Municipal no dia 08 de mar<;o, no periodo compreendido entre as 20:30 e as 00:00 horas. A 

Camara Municipal deliberou por unanimidade, autorizar a cedencia do Audit6rio Municipal 

no dia 08 de mar<;o, no periodo compreendido entre as 20:30 e as 00:00 horas. 0 Sr. Vereador 

Dr. Filipe Viana nao votou, declarando-se impedido. ______________________________ _ 
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4.10- PARTIDO SOCIALIST A - Presente urn email a solicitar a cedencia do Audit6rio 

Municipal no dia 28 de fevereiro, no periodo compreendido entre as 20:30 e as 00:00 horas. 

Ratifica<yao do despacho proferido pelo Sr. Presidente da Camara a 13 de fevereiro. A Camara 

Municipal deliberou por maioria com seis votos a favor e uma absten<yao do Sr. Vereador 

Dr. Filipe Viana, ratificar o despacho proferido pelo Sr. Presidente da Camara a 13 de 

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

setembro, de autoriza<yao de cedencia do Audit6rio Municipal no dia 28 de fevereiro, no 

periodo compreendido entre as 20:30 e as 00:00 horas. ______________ _ 

_ 4.11 - ASSOCIA<;AO DE PAIS DA EB 2.3 ANTONIO FEIJO - Presente urn email a 

solicitar a cedencia do Audit6rio Rio Lima no dia 06 de mar<yo pelas 14:00 horas. A Camara 

Municipal deliberou por unanimidade, autorizar a cedencia do Audit6rio Rio Lima no dia 

06 de mar<yo pelas 14:00 horas. 0 Sr. Vereador Dr. Filipe Viana nao votou, declarando-se 

impedido por motivos pessoais. ______________________ _ 

4.12- ADRIL - ASSOCIA<;AO DE DESENVOLVIMENTO RURAL INTEGRADO 

DO LIMA - Presente urn email a solicitar a cedencia do Audit6rio Municipal no dia 24 de 

fevereiro, pelas 17:00 horas. Ratifica<yao do despacho proferido pelo Sr. Presidente da Camara 

a 13 de fevereiro. A Camara Municipal deliberou por maioria com seis votos a favor e uma 

absten<yao do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, ratificar o despacho proferido pelo Sr. Presidente 

da Camara a 13 de fevereiro, nos termos e para os efeitos do disposto no n°3 do artigo 35° da 

Lei 75/13 de 12 de setembro, de autoriza<yao de cedencia do Audit6rio Municipal no dia 24 de 

fevereiro, pelas 17:00 horas. _______________________ _ 

4.13 - UTILIZA(:AO DOS BALNEARIOS DA QUINTA DE PENTIEIROS PELOS 

ATLETAS QUE PARTICIPAM EM PROVA NO BIKE PARK ENTRE 6 E 9 DE 

MAR(:O - Aprova~ao~ A Camara Municipal deliberou por maioria com seis votos a favor 

e uma absten<yao do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, autorizar a utiliza<yao dos balnearios da 

Quinta de Pentieiros aos atletas que participam em prova no Bike Park entre os dias 06 e 09 

de mar<yo, a titulo gratuito. ________________________ _ 

_ 4.14- UNIDADE LOCAL DE SAUDE DO ALTO MINHO, EPE- Presente urn email 

a solicitar a cedencia da Expolima para a realiza<yao do Cha Dan<;ante, inserido no "Projeto 

Envelhecimento Ativo para o ano 2014". A Camara Municipal deliberou por maioria com 

seis votos a favor e uma absten<yao do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, autorizar a cedencia da 

Expolima para a realiza<yao do Cha Dan<yante, inserido no "Projeto Envelhecimento Ativo para 

o ano 2014", a titulo gratuito. _______________________ _ 
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_4.15 - PROJETO MUSICAL "NOISERV" - Presente urn oficio a solicitar autoriza<;ao 

para urna filmagem no interior do Teatro Diogo Bemardes, nos dias 05 e 06 de mar<;o. A 

Camara Municipal deliberou por maioria com seis votos a favor e urna absten<;ao do Sr. 

Vereador Dr. Filipe Viana, autorizar a filmagem no interior do Teatro Diogo Bemardes, nos 

dias 05 e 06 de mar<;o. _________________________ _ 

4.16- EDL- ESCOLA DESPORTIVA LIMIANA- Presente urn email a solicitar a 

isen<;ao da taxa de utiliza<;ao das Piscinas Municipais respeitantes ao 1 o Tomeio Intemo de 

Nata<;ao, realizado no dia 15 de fevereiro. A Camara Municipal deliberou por unanimidade 

isentar a EDL das taxas de utiliza<;ao das Piscinas Municipais respeitantes ao 1 o Tomeio 

Intemo de Nata<;ao, realizado no dia 15 de fevereiro. 0 Sr. Vereador Dr. Filipe Viana nao 

votou, declarando-se impedido por motivos pessoais. ______________ _ 

_ 4.17 - ASSOCIA<;AO DE FOLCLORE DE PONTE DE LIMA - Autoriza~ao para a 

realiza~ao de encontro de concertinas - Presente urn email a solicitar a cedencia de palco 

para o dia 01 de mar<;o para o Largo de Camoes. Ratifica<;ao de despacho proferido pelo Sr. 

Presidente da Camara a 26 de fevereiro. Solicita<;ao de autoriza<;ao de montagem do Stand da 

Associa<;ao para apoio aos feiroes. A Camara Municipal deliberou por maioria com seis 

votos a favor e uma absten<;ao do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, ratificar o despacho 

proferido pelo Sr. Presidente da Camara a 26 de fevereiro, nos termos e para os efeitos do 

disposto no n°3 do artigo 35° da Lei 75113 de 12 de setembro, de autoriza<;ao de cedencia de 

palco para o dia 01 de mar<;o para o Largo de Camoes. Mais deliberou por maio ria com seis 

votos a favor e uma absten<;ao do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, autorizar a montagem do 

Stand da Associa<;ao para apoio aos feiroes. __________________ _ 

4.18- PROGRAMA DE FERIAS DESPORTIV AS E CULTURAIS- PROFERIAS-

Aprova~ao. A Camara Municipal deliberou por maioria com cinco votos a favor e duas 

absten<;oes dos Srs. Vereadores Eng. 0 Manuel Barros e Dr. Filipe Viana, aprovar o programa 

de ferias desportivas e culturais - Proferias. Os Srs. Vereadores Eng.0 Manuel Barros e Dr. 

Filipe Viana apresentaram declara<;oes de voto, que se anexam a presente ata, como 

documentos nU.meros cinco e treze, respetivamente. _______________ _ 

_ 4.19 - PROTOCOLO DE COOPERA<;AO ENTRE 0 MUNICIPIO DE PONTE DE 

LIMA E A ASSOCIA<;AO FLORESTAL DO LIMA- EQUIPA DE SAPADORES 

FLORESTAIS SF04-111 - Aprova~ao. A Camara Municipal deliberou por maioria com 

seis votos a favor e urn voto contra do Sr. V ereador Dr. Filipe Viana, aprovar o protocolo de 

coopera<;ao. _______________________________ _ 
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_4.20- PROTOCOLO DE COOPERA<;AO ENTRE 0 MUNICIPIO DE PONTE DE 

LIMA E A ASSOCIA<;AO FLORESTAL DO LIMA- EQUIPA DE SAPADORES 

FLORESTAIS SF16-111- Aprova~ao. A Camara Municipal deliberou por maioria com 

seis votos a favor e urn voto contra do Sr. V ereador Dr. Filipe Viana, aprovar o protocolo de 

cooperayao. __________________________________________________________ ___ 

_ 4.21- PROGRAMA TERRA REABILITAR- Proposta de inclusao de edificio sito na 

Rua Joao Rodrigues de Morais n°s 31 a 35, Ponte de Lima, de acordo como parecer tecnico, 

na listagem dos edificios em mau estado de conserva9ao.- Aprovayao. A Camara Municipal 

deliberou por unanimidade, adiar para uma proxima reuniao. ______________________ _ 

_ (OS) APROVA<;AO DA ATA EM MINUTA:- Nos termos dos nl:uneros 3 e 4, do artigo 

57°, da Lei n° 75/2013, de 12 de Setembro, na reda9ao que lhe foi dada pela Lei n.0 5-A/2002, 

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

imediatos. Esta deliberayao foi tomada por maioria com seis votos a favor e urn voto contra 

do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana. ____________________________________________ _ 

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

Camara declarou encerrada a reuniao pelas dezasseis horas e quarenta minutos. _________ _ 

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

~n~sideate , 

~~~~~~- E-~~~~~ 
A Secretaria, 

ttd\c-- ~ friocJR_., WI~ ).L (0:-~nof\-~ 



PO~'TE DE LI! L\ 
Um partido ao seu lado 

Assunto: Pedido de informa~io 

Exmo. Senhor 
Presidente da Camara Municipal de 
Ponte de Lima 
4990 Ponte de Lima 

Manuel Pereira da Rocha Barros, vereador, sem atribuivao de pelouros, dessa Camara 

Municipal, eleito pelo PSD, vern solicitar informa~ao escrita sobre todos os protocolos 

celebrados, por delega<;ao de competencias, entre o Municipio e as Freguesias durante o ano de 

2013, devendo constar na informa~ao o seguinte: 

1. Denomina<;ao da Junta de Freguesia; 

2. Objecto do protocolo; 

3. Montante da verba atribuida; 

4. Data da deliberal,{ao da Camara Municipal; 

5. Data da transferencia do valor atribuido. 

Ponte de Lima, 3 de Mar~o de 20] 4 

0 Vereador do PPD/PSD 
~- -- -..(_. 'J.)..._._ 

: · - ~/'-- -~-- ' . )----

(Manuel Pereira da Rocha Barros) 

manuellba:rrosvereadorcrnpl@gmaitcom 



PO::'UE DE Lr IA 
um partido ao seu lado 

Assunto: JPedido de informa~ao 

Exmo. Senhor 
Presidente da Camara Municipal de 
Ponte de Lima 
4990 Ponte de Lima 

Manuel Pereira da Rocha Barros, vereador, sem atribuic;ao de pelouros, dessa Camara 
Municipal, eleito pelo PSD, vern solicitar informac;ao escrita sobre todas as empreitadas de 
obras publicas, locac;ao ou aquisic;ao de bens m6veis e aquisic;ao de servi<;os, quer tenha sido 
adotado o procedimento de ajuste direto ou concurso publico, durante o anode 2013. 

Daquela informayao solicita-se que seja indicado o seguinte: 

1. Designa<;ao do procedimento e seu objeto; 
2. Data da aprova<;ao dos projetos, programa de concurso. caderno de encargos. 

valor do prevo base e constituivao do juri de analise de propostas; 
3. Autor do despacho/delibera<;;ao daquelas aprovav5es; 
4. No caso dos ajustes diretos indica<;ao das entidades convidadas e data da 

publicavao do an(mcio~ 
5. No caso dos concursos publicos, data da publicavao do anlincio no Diario da 

Republica e seu numero: 
6. Prazo de execu9ao; 
7. Nome dos concorrentes e valores das propostas: 
8. Data da delibera<;ao de adjudicavao e autor do despacho/dehbera~ao; 
9. Data da aprovayao do contrato e autor do despaclho/deliberat,;ao; 
10. Data da assinatura do contrato; 
11. Data da conclusao da empreitada de obras pubHcas/ loca<;ao ou aquisi~ao de 

bens m6veis e aquisi<;ao de servic.os. 

Ponte de Lima. 3 de Marvo de 201 4 

0 Vereador do PPD/PSD 

~~-~~-~:;~:~;:«~~.7 b .~-:5·. ··-·. . -··· .. 
(Manuel Pete ira da Rocha Barros) 

manuelbarrosvereadorcmpl@grnail.com 
... 



PONTE DE Lllf.-\ 
Um partido ao seu lado 

DECLARACAO DEVOTO 

-.Joc3 

Na qualida.de de vereador do PPD/PSD de Ponte de Lima voto contra a abertura de 

procedimento par ajuste direto de aqwsicao de servicos de saneamento ao fornecedor <•Manuel 

Ribeiro- Limpeza de Sat eamento. Lda.'', de Vian do Castelo. pelo alor de 3.200.00 euros 

acrescido de IV A it taxa legal em vigor. por considerar que deviam ser convidadas pelo menos 

tres empresas a apresentar propostas, defendendo assim melhor os interesses do Municipio e 

dando a oportunidade a mais fornecedores de concorrer a. reaJiza~ao do refurido servico. 

Ponte de Lima. 3 de Marco de 201 4 

manuelbarrosvereadorcmpl@gmail.com 



PONTE DE LL\l.\ 
Um partido ao seu lado 

DECLARA<;AO DEVOTO 

Na qualidade de vereador do PPD/PSD de Ponte de Lima voto contra a abertura de 

procedirnento por ajuste direto de aquisi9ao de servi9os de honorarios ao fomecedor "Cerqueira 

Alves & Associados- Sociedade de Advogados, RL", de Braga, pelo valor de 4.990,00 euros 

acrescido de IV A a taxa legal em vigor, par considerar que deviarn ser convidados pelo menos 

tres advogados ou sociedade de advogados a apresentar propostas, defendendo assim rnelhor os 

interesses do Municipio e dando a oportunidade a rnais fomecedores de concorrer a realiza9ao 

do referido servi9o. 

Ponte de Lima, 3 de Mar9o de 2014 

0 _yerea~r-~o PPD/PSD, 
( ···----~-> 

(Man~'t·Peref'ra~ Rocha Barros) 

manuelbarrosvereadorcmpl@gmaiLcom 



PO~ DE Lfif..\ 
um partido ao seu ladtJ 

DECLARA~AO DE VOTO 

Na qualidade de vereador eleito do PPD/PSD abstenho-me da vota<;ao da proposta do 

Programa de Ferias Desportivas e Culturais do Municipio de Ponte de Lima (PROFERIAS). 

Segundo o documento apresentado pelo Vereador da Educa<;ao, o custo unitario para cada 

participante e de 24,72 euros, dos quais 20.00 euros deverao ser suportados pelos encarregados 

de educa<;ao e 4,72 euros suportados pelo Municipio. 

Considero que o montante suportado pelos encarregados de educa<;ao e exagerado face as 

dificuldades que as famflias atualmente atravessam, podendo criar situa<;6es de desigualdade e de 

oportunidades de participa<;ao neste evento, principalmente de crian<;as oriundas de famflias 

carenciadas. 

Pelos motives expostos sugiro ao Sr. Vereador da Educa<;ao que equacione a possibilidade 

de definir o custo suportado pelos encarregados de educa<;ao, de acordo com o escalonamento de 

auxilios econ6micos previstos nas normas e legisla<;ao de atribui<;ao de auxflios econ6micos a 

crian<;as que frequentam o lQ e 2Q ciclo do ensino basico. Sugiro ainda que as familias com mais de 

urn filho interessadas em participar no programa tenham urn desconto no respetivo custo de 

inscri<;ao. 

Ponte de Lima, 3 de Mar<;o de 2014 

'atha Barros) 

manuelbarrosvereadorcmpl@gmail.com 



MDV/MENTO 51 

DECLARACAO DE VOTO 

FILIPE VIANA, Vereador eleito na lista independente do MOVIMENTO 51, vern, no exercicio 

das suas fum;oes, declarar o seu voto contra, no ambito do ponto 2.1 Processo de 

Loteamento n.0 11/92, com os fundamentos e considerandos seguintes: 

1 - Considerando que nao lhe foram juntos os respectivos documentos para sustentar a 

decisao em causa, com violac;ao legal da Lei das Autarquias Locais e dos mais elementares 

direitos democraticos; 

2 - Considerando que na reuniao de hoje, o ora Vereador nao recebeu a respectiva 

documentac;ao do ponto em causa, uma regra geral no anterior e neste mandate, razao pela 

qual tambem o ora Vereador se viu forc;ado a intentar a competente acc;ao judicial para o 

efeito; 

3 - Considerando que a nossa forma de estar implica a envolvencia de todos os agentes 

autarquicos na realizac;ao dum projecto em comum; cfr.: orc;amento participative e 

participac;ao de ideias; 

4 - Considerando que a politica de falta de habito democratico continua, numa 16gica de 

imposic;ao e nao de dialogo construtivo; 

5 - Considerando que a nossa Vila de Ponte de Lima, com 888 anos de existencia, nos 

merece o maior respeito pela hist6ria dos nossos antepassados, bern como na esteira do 

principia da representatividade e do espirito democratico das nossas raizes. 

Face ao expendido, em coerencia democratica e com mundividencia diferente de considerar o 

principia da representatividade, pelas pessoas e pelo nosso territ6rio, voto contra. 

Ponte de Lima, 3 de Marc;o de 2014, 

1 



MOVIMENTO 51 

DECLARA<;AO DE VOTO 

FILIPE VIANA, Vereador eleito na lista independente do MOVIMENTO 51, vem, no exercicio 

das suas fun96es, declarar o seu voto contra, no ambito do ponto 2.3 Processo de 

Loteamento n.0 3/88, com os fundamentos e considerandos seguintes: 

1 - Considerando que nao lhe foram juntos os respectivos documentos para sustentar a 

decisao em causa, com viola9ao legal da Lei das Autarquias Locais e dos mais elementares 

direitos democraticos; 

2 - Considerando que na reuniao de hoje, o ora Vereador nao recebeu a respectiva 

documenta9ao do ponto em causa, uma regra geral no anterior e neste mandato, razao pela 

qual tambem o ora Vereador se viu for9ado a intentar a competente ac9ao judicial para o 

efeito; 

3 - Considerando que a nossa forma de estar implica a envolvencia de todos os agentes 

autarquicos na realiza9ao dum projecto em comum; cfr.: or9amento participative e 

participa9ao de ideias; 

4 - Considerando que a politica de falta de habito democratico continua, numa 16gica de 

imposi9ao e nao de dialogo construtivo; 

5 - Considerando que a nossa Vila de Ponte de Lima, com 888 anos de existencia, nos 

merece o maior respeito pela hist6ria dos nossos antepassados, bem como na esteira do 

principio da representatividade e do espirito democratico das nossas raizes. 

Face ao expendido, em coerencia democratica e com mundividencia diferente de considerar o 

principio da representatividade, pelas pessoas e pelo nosso territ6rio, voto contra. 

Ponte de Lima, 3 de Mar9o de 2014, 

0 Vereador do Movimento 51, 

~ 

1 



MOVIMENTO 51 

DECLARACAO DE VOTO 

FILIPE VIANA, Vereador eleito na lista independente do MOVIMENTO 51, vern, no exercicio 

das suas fun96es, declarar o seu voto contra, no ambito do ponto 3.1 Concurso Publico para 

a empreitada de beneficia9ao da piscina de area - upgrade energetico e ambiental - analise 

de erros e omissoes, com os fundamentos e considerandos seguintes: 

1 - Considerando que nao lhe foram juntos os respectivos documentos para sustentar a 

decisao em causa, com viola9ao legal da Lei das Autarquias Locais e dos mais elementares 

direitos democraticos; 

2 - Considerando que na reuniao de hoje, o ora Vereador nao recebeu a respectiva 

documenta9ao do ponto em causa, uma regra geral no anterior e neste mandate, razao pela 

qual tambem o ora Vereador se viu for9ado a intentar a competente ac9ao judicial para o 

efeito; 

3 - Considerando que a nossa forma de estar implica a envolvencia de todos os agentes 

autarquicos na realiza9ao dum projecto em comum; cfr.: or9amento participative e 

participac;ao de ideias; 

4 - Considerando que a polltica de falta de Mbito democratico continua, numa 16gica de 

imposi9ao e nao de dialogo construtivo; 

5 - Considerando que a nossa Vila de Ponte de Lima, com 888 anos de existencia, nos 

merece o maior respeito pela hist6ria dos nossos antepassados, bern como na esteira do 

principio da representatividade e do espirito democratico das nossas raizes. 

Face ao expendido, em coerencia democratica e com mundividencia diferente de considerar o 

principio da representatividade, pelas pessoas e pelo nosso territ6rio, voto contra. 

Ponte de Lima, 3 de Marc;o de 2014, 

0 Vereador do Movimento 51, 

~.-)_-__ 

1 



MOV/MENTO 51 

DECLARACAO DE VOTO 

FILIPE VIANA, Vereador eleito na lista independents do MOVIMENTO 51, vem, no exercicio 

das suas fun96es, declarar o seu voto contra, no ambito do ponto 3.2 Concurso .Publico para 

a empreitada de beneficia9ao da piscina de Freixo- upgrade energetico e ambiental- analise 

de erros e omissoes, com os fundamentos e considerandos seguintes: 

1 - Considerando que nao lhe foram juntos os respectivos documentos para sustentar a 

decisao em causa, com viola9ao legal da Lei das Autarquias Locais e dos mais elementares 

direitos democraticos; 

2 - Considerando que na reuniao de hoje, o ora Vereador nao recebeu a respectiva 

documenta9ao do ponto em causa, uma regra geral no anterior e neste mandate, razao pela 

qual tambem o ora Vereador se viu for9ado a intentar a competente ac9ao judicial para o 

efeito; 

3 - Considerando que a nossa forma de estar implica a envolvencia de todos os agentes 

autarquicos na realiza9ao dum projecto em comum; cfr.: or9amento participative e 

participa9ao de ideias; 

4 - Considerando que a politica de falta de habito democratico continua, numa 16gica de 

imposi9ao e nao de dialogo construtivo; 

5 - Considerando que a nossa Vila de Ponte de Lima, com 888 anos de existencia, nos 

merece o maior respeito pela hist6ria dos nossos antepassados, bem como na esteira do 

principia da representatividade e do espirito democratico das nossas raizes. 

Face ao expendido, em coerencia democratica e com mundividencia diferente de considerar o 

principia da representatividade, pelas pessoas e pelo nosso territ6rio, voto contra. 

Ponte de Lima, 3 de Marc;o de 2014, 

0 Vereador do Movimento 51, 

~a) 

1 



MDV/MENTO 51 

DECLARACAO DE VOTO 

0 Vereador Filipe Viana, eleito na lista do MOVIMENTO 51, vern , no exercfcio das suas 

func;:6es, declarar o seu voto contra, no ambito de todos os ajustes directos lnsitos na 

presente ordem de trabalhos, como sejam no ponto 4.1 Aquisic;:ao de Servic;:os de Limpeza de 

Saneamento, com os fundamentos e considerandos seguintes: 

1 - Por princlpio, entende o ora Vereador que todas as decis6es dos 6rgaos de servic;:o 

publico e bern comum, que importem gastos da despesa publica ou formas analogas, deverao 

ser tomadas mediante concurso publico, o mais transparente posslvel. 

2- Ainda que se possa concordar com o conteudo de algumas das decis6es, entende o ora 

Vereador que a forma nao devera ser essa, designadamente no que a este ponto diz respeito. 

Face ao expendido, em razao da coerencia democratica, da liberdade de opiniao e do custo 

de oportunidade em causa, pelas pessoas e pelo nosso territ6rio, voto contra. 

0 Vereador do MOVIMENTO 51, 

~ 11pe 1ana 

1 



MDV/MENTO 51 

DECLARACAO DE VOTO 

0 Vereador Filipe Viana, eleito na lista do MOVIMENTO 51, vern, no exercicio das suas 

fungoes, declarar o seu voto contra, no ambito de todos os ajustes directos insitos na 

presente ordem de trabalhos, como sejam no ponto 4.3 Aquisic;ao de Servic;os, com os 

fundamentos e considerandos seguintes: 

1 - Par principia, entende o ora Vereador que todas as decisoes dos 6rgaos de servic;o 

publico e bern comum, que importem gastos da despesa publica ou formas analogas, deverao 

ser tomadas mediante concurso publico, o mais transparente possivel. 

2 - Ainda que se possa concordar com o conteudo de algumas das decisoes, entende o ora 

Vereador que a forma nao devera ser essa, designadamente no que a este ponto diz respeito. 

Face ao expendido, em razao da coerencia democratica, da liberdade de opiniao e do custo 

de oportunidade em causa, pelas pessoas e pelo nosso territ6rio, voto contra. 

0 Vereador do MOVIMENTO 51, 

~ 

1 



MOVIMENTO 51 

DECLARACAO DE VOTO 

FILIPE VIANA, Vereador eleito na lista independente do MOVIMENTO 51, vern, no exercicio 

das suas func;oes, declarar o seu voto de abstenc;ao, no ambito dos pontes 4.7, 4.8, 

adjudicac;ao e trespasse, com os fundamentos e considerandos seguintes: 

1 - Considerando que nao lhe foram juntos os respectivos documentos para sustentar a 

decisao em causa, com violac;ao legal da Lei das Autarquias Locais e dos mais elementares 

direitos democraticos; 

2 - Considerando que na reuniao de hoje, o ora Vereador nao recebeu a respectiva 

documentac;ao do ponte em causa, uma regra geral no anterior e neste mandate, razao pela 

qual tambem o ora Vereador se viu forc;ado a intentar a competente acc;ao judicial para o 

efeito; 

3 - Considerando que a nossa forma de estar implica a envolvencia de todos os agentes 

autarquicos na realizac;ao dum projecto em comum; cfr.: orc;amento participative e 

participac;ao de ideias; 

4 - Considerando que a politica de falta de habito democratico continua, numa 16gica de 

imposic;ao e nao de dialogo construtivo; 

5 - Considerando que a nossa Vila de Ponte de Lima, com 888 anos de existencia, nos 

merece o maier respeito pela hist6ria dos nossos antepassados, bern como na esteira do 

principio da representatividade e do espirito democratico das nossas raizes. 

Face ao expendido, em coerencia democratica e com mundividencia diferente de considerar o 

princfpio da representatividade, pelas pessoas e pelo nosso territ6rio, voto abstenc;ao. 

Ponte de Lima, .J_, de ____.fl-4-"'~~iF-(JJ __ , 201~ 

0 Vereador, 

(Filipe Viana) 

1 



MDV/MENTO 51 

DECLARACAO DE VOTO 

0 Vereador Filipe Viana, eleito na lista do MOVIMENTO 51, vem, no exercicio das suas 

fungoes, declarar o seu voto de abstenc;ao, no ambito do ponto 4.18 Programa de Ferias 

Desportivas e Culturais, com os fundamentos e considerandos seguintes: 

1 - Por principia, entende o ora Vereador que todas as decisoes dos 6rgaos de servic;o 

publico e bem comum, deverao ser tomadas com base em igualdade de tratamento, o mais 

transparente possivel. 

2 - Ainda que se possa concordar com o conteudo de algumas das decisoes, entende o ora 

Vereador que a forma nao devera ser essa, designadamente no que a este ponto diz respeito. 

3- Sempre referiu o ora Vereador do Movimento 51, a necessidade de proteger a igualdade 

de tratamento e de acesso aos servic;os por todas as familias das 51 Freguesias, sendo que 

devera ser respeitada a possibilidade de acesso a todos, sem discriminac;ao negativa de 

quem quer que seja, sendo que qualquer crianc;a nao devera deixar de participar por razoes 

econ6micas (Cfr. escaloes, isenc;oes), tanto mais quanta a alegada folga financeira do 

municipio. 

4 - Alias, por muito menos (ex: campo de futebol de Bertiandos - "municipal" - onde 

participantes nao pagavam qualquer taxa, onde o Presidente do clube e o Presidente da CM 

jogavam na mesma equipa), havia pessoas a frequentar o espac;o em causa, estando isentos. 

Face ao expendido, nascemos todos iguais, pela dignidade da pessoa humana, todas as 

crianc;as deveriam nao estar limitadas pelos custos em causa, e, em razao da coerencia 

democratica, da liberdade de opiniao e do custo de oportunidade em causa, pelas pessoas e 

pelo nosso territ6rio, voto abstenc;ao. 

0 Vereador do MOVIMENTO 51, 

~~---------
(Filipe Viana) 

1 
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