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Reuniao de 29 de setembro de 2014 

REUNIAO DA CAMARA MUNICIPAL 
DE 

PONTE DE LIMA 

Data da reuttiOo: 29 de setembro de 2014 
Local da ReuniOo: Ediflcio dos Paf;OS do Con eel/to 

PRESENCAS: 

Prcsidcntc: 
Eng. Victor Manuel Alves Mendes 

V crcadores: 
Sr. Gaspar Correia Martins 
Dra Ana Maria Martins Machado 
Engu Manuel Pereira da Rocha Barros 
Eng0 Vasco Nuno Magalhaes Velho de Almeida Ferraz 
Dr. Mario Olimpio Maximo Monteiro 
Dr. Paulo Jorge da Cunha Barreiro de Sousa 

2 

FALTAS: 0 Sr. Dr. Filipe Agostinho Cruz Viana nao esteve presente na 
reunHio de Camara, pelo que a sua falta foi considerada justificada, sendo 
substitufdo pelo Sr. Dr. Mario Olimpio Maximo Monteiro. 

Inlcio da Reunillo: Quinze ltoras 

Encerramento: Dezassete lzoras e trinta e um minutos 

Secrettirio: Tecnica Superior Dr. a Filomena Mimoso da Silva 

Prestou Colabora~t1o Tecnica: Ma Guilhermina Franco 

Resumo Dhlrio de Tesouraria: 
Sa/do ..................... 13.055.038,12 euros 

OBS: 
A Ata foi aprovada por minuta 
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PERiODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA: ------------------------------
_ Usou da palavra o Senhor Presidente para propor a Camara que a pr6xima reuniao se 

realize no dia 14 de outubro do conente, as quinze horas, na medida em que no dia 13 quer o 

Senhor Presidente quer o Senhor Vereador Dr. Paulo Sousa estarao ausentes do pais. __ _ 

_ A Camara Municipal deliberou por unanimidade aprovar a proposta do Senhor Presidente. 

_Continuou a usar da palavra para propor u111 voto de felicitas:5es aos atletas do Clube 

Nautico de Ponte de Lima, Nuno Matos e Duarte Lacerda, pelas medalhas alcan9adas no 

Campeonato do Mundo de Maratonas, nos Estados Unidos. ________________________ _ 

Deste voto sera dado conhecimento aos atletas, ao treinador professor Helio Lucas, ao 

Clube Nautico, a Federas:ao Portuguesa de Canoagem e ao Selecionador Nacional. _ __ _ 

_ Tntervenrllo dos Vere{l{/ore.s: -------------------------------------------

_ Usou da palavra, em primeiro lugar Senhor Vice-Presidente da Camara que lan9ou um 

desafio a Comunica9ao Social, aos Senhores Vereadores bern como a todos aqueles que se 

anogam denundantes do estado do Rio Lima, para, quando o leito do Rio se encontrar 

leitoso, realizarem uma visita conjunta. Pretende-se desta forma desmistificar o que o Senhor 

Vereador da oposi9ao, Eng.0 Manuel BaiTos tem dito sobre o estado do Rio Lima, e esclarecer 

devida e definitivamente toda a comunidade. -------------------------------------
_ 0 Senhor Presidente da C§.mara aceitou e acompanhou o dcsafio proposto. _______ _ 

_ Usou da palavra a Sr." Vereadora Dr.3 Ana Machado para fazer uma declara~ao ainda 

relativa as Feiras Novas, que se anexa a presenta ata como documento numero um e se 

considera como fazendo parte integrante da mesma. ______________________________ _ 

_ Os Senhores Vereadores acompanharam o sentido da declara9ao apresentada, sendo que o 

Senhor Vice-Presidente Gaspar Martins nao concordou com a mesma na parte em que e 
agradecido o contribute dos vereadores da oposiyao. Na sua opinHio nao existiu qualquer 

contribute por parte daqueles. __________________________ _ 

Seguiu-se a interven<;ao do Sr. Vereador Eng.0 Manuel Barros que se dirigiu em primeiro 

lugar a comunicac;:ao social que se encontrava presente desejando-lhes urn born trabalho, 

isento, de modo a que aos leitores possa ser transmitida a realidade do que se passa nas 

reunioes. -----------------------------------------------------------------
_ Agradeceu as palavras da Sr" Vereadora Dr.11 Ana Machado porque sabe serem sentidas. 

Seguidamente colocou as seguintes questoes ao Senhor Presidente da Camara: Para quando a 

recoloca9ao do painel eletr6nico? Aquando da Revisao do PDM vai ser elaborado urn guia 

orientador para os municipes? A Carta Educativa Desportiva e Social vai ser incluida no 

PDM? Dia 1 de junho, Dia Mw1dial da Crianc;a, tem o Municipio intens:ao de realizar ciclos 
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de conferencias ou outras atividades? Qual o criterio utilizado para se proceder ao 

encerramento de jardins de infancia? Qual a data prevista para abertura das piscinas de Freixo 

e Ponte de Lima? -------------------------------------------------------
_ Interveio o Senhor Vereador Eng.0 Vasco Ferraz para reafinnar que o que se vcrifica no 

Rio Lima eo arrastamento de tinos e inertes e nao se tratando por isso de poluentes. _ __ _ 

_ Seguiu-se a interven~ao do Sr. Dr. Mario Monteiro, tendo comeyado por se referir ao facto 

de ter decorrido wn ano sobre as eleiyoes autarquicas. _______________ ________ _ 

_ Abordou ainda sucintamente as seguintes tematicas: Feiras Novas; Escolas; Falta de 

enfermeiros; Dia 1 de Outubro: Dia Mundial da Agua, da Musica e do Idoso; Saneamento em 

Anais; P6los lndustriais; Encerramento de Escolas; Alta Tensao; Seguran9a Rodoviaria; 

Passeios de Calvelo; Defesa da familia; Incentives a natalidade e Refor9o da ilumina9ao nas 

freguesias. ___ _ _________ _________ ______________________ _______ _ 

_ A Camara Municipal delibcrou por unanimidade apresentar um voto de agradecimento ao 

Municipio de Ponte da Barca por disponibilizar as suas instala9(')es durante o periodo 

realizayao das obras nas piscinas municipais. _ _____ _____________ _______ ____ _ 

_ 0 Senhor Vereador Dr. Paulo Sousa interveio para afirmar que Camara Municipal, na 

pessoa dos seus Vereadores, esta sempre disponfvel quer para receber pessoas de bern que 

queiram cxpor os seus problemas, quer para resolver esses mesmos problemas, com sentido 

de responsabilidade. --------------------- ---------------------------- -
_0 Seilhor Presidente da Camara preston os esclarecimentos tidos por necessaries. __ _ 

_ ORDEM DO DIA: Presente a ordem de trabalhos, forarn tomadas as seguintes resolu9oes 

acerca dos assuntos deJa constantes. ------ ---------------------------------
_(01) APROVACAO DA ATA DA REUNIAO ANTERIOR:- A Camara Municipal em 

cumprimento do disposto no numero 2, do a1tigo 57°, da Lei n.0 75/20 13, de 12 de setembro, e 

sem prejuizo da sua previa aprova9ao sob a forma de minuta, para cfeitos do disposto nos 

nu.meros 3 e 4 do citado artigo, delibcrou aprovar a ata da reuniao realizada em 17 de 

setembro de 2014, pelo que vai a mcsma ser assinada pelo Exmo. Presidente e pela secretaria. 

Esta deliberavao foi tomada por unanimidade. _ ____________________________ _ 

-· _(02) OBRAS PARTJCULARES - --- - ----- --- --

_2.1 - PROCESSO DE LOTEAMENTO No 28/95 - PEDIDO DE AL TERACAO AO 

ALVAAA DE LOTEAMENTO No 65/96 - Lotc no 1- Rua das Oliveiras, 52- Feitosa

Requerentc: Alfredo Baptista Amorim Soares - Promo~iio da notifica~ao dos 

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

efeitos do disposto no D0 3 do art.0 6 do RME. A Camara Municipal deliberou por maioria 
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com seis votos a favor e urn voto contra do Sr. Vereador Dr. Mario Monteiro, promover a 

notifica9ao dos interessados, por via edital, para efeitos de pronuncia e consulta, nos termos e 

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

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

considera como fazendo parte integrante da mesma. ____________ _ _ _ 

2.2 - PROCESSO DE LOTEAMENTO N° 11/06 - PEDTDO DE AL TERA<;AO AO 

AL V ARA DE LOTEAMENTO No 6/07 - Lote no 1 - Rua da Posa no 1 - Feitosa -

Requerente: Nuno Alberto de Sousa Varajao - Aprova~ao. A Camara Municipal 

deliberou por unaoimidade, adiar o assunto para uma pr6xima reunHlo. ___ _ _ __ _ 

_ 2.3 - PROCESSO DE LOTEAMENTO N° 5/12 - Rcquerente: Carlos Sousa & 

Xavier - Sociedade de Constru~ocs, Lda. - Rua do Bustelinho - Area - Aprova~ao. A 

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

Srs. Vereadores Eng.0 Manuel Barros e Dr. Mario Monteiro, aprovar o loteamento. 0 Sr. 

Vereador Dr. Mario Monteiro apresentou declara<;~o de voto, que se anexa a presentc ata, 

como documento numero do is e se considera como fazendo pat1e integrante da mesma. __ 

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

_3.1 - EMPREITADA "CONSTRU<;AO DE EQUJPAMENTOS DE DESPORTO, 

RECREIO E LAZER - BANCADA COBERTA - CAMPO DE JOGOS DA 

CORRELHA" - Aprova~ao do Relatorio Final de Adjudica.yao a Firma "Predilethes -

Constru~oes, Lda.", pelo valor de 139.500,00 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. Mario Monteiro, aprovar o relat6rio finale adjudicar a !Irma "Predilethes 

- Constru9oes, Lda.", pelo valor de 139.500,00 euros, acrescido de IVA a taxa legal em vigor. 

0 Sr. Vereador Eng.0 Manuel Barros solicitou que igual tratamento fosse aplicado ao Campo 

de Bertiandos. 0 Sr. Vereador Dr. Mario Monteiro apresentou declarayao de voto, que se 

anexa a prescnte ata, como documento ntunero dois e se considera como fazendo parte 

integrante da mesma. ___ _____________________ _ _ 

_ 3.2 - CONCURSO PUBLICO "TRANSPORTES ESCOLARES 2014/2015 -

EMPRESA DE TRANSPORTES COURENSE, LDA" - Ratifica~io do despacho 

proferido pelo Sr. Presidentc da Camara a 19 de setembro de aprova~ao da minuta do 

contrato. A Camara Municipal deliberou por maioria com seis votos a favor e urn voto 

contra do Sr. Vereador Dr. Mario Monteiro, ratificar o despacho proferido pelo Sr. Presidente 

da Camara a 19 de setembro, nos termos e para os efeitos do disposto no n°3 do artigo 35° da 

Lei 75/13 de 12 de setembro, de aprovay~O da minuta do contrato. 0 Sr. Vcrcador Dr. Mario 
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Monteiro apresentou declara<;ao de voto, que se anexa a presente ata, como documento 

ntunero dois e se considera como fazendo parte integrante da mesma. ________ _ 

3.3 - CONCURSO PUBLICO "TRANSPORTES ESCOLARES 2014/2015 -

EMPRESA AUTOS ALUGUER CENTRAlS LIMARENSES, LDA.'' - Ratifica~ao do 

dcspacho proferido pclo Sr. Presidente da Camara a 19 de sctembr·o de aprova~ao da 

minuta do contrato. A Camara Municipal deliberou por maioria com seis votos a favor e 

urn voto contra do Sr. Vereador Dr. Mario Monteiro, ratificar o despacho proferido pelo Sr. 

Presidente da Camara a 19 de setembro, nos termos e para os efeitos do disposto no 11°3 do 

artigo 35° da Lei 75/13 d~ 12 de setembro, de aprova<;iio da minuta do contrato. 0 Sr. 

Vereador Dr. Mario Monteiro apresentou declara<;1io de voto, que se anexa a presente ata, 

como documento ntunero dois e se considera como fazendo prute integrante da mesma. __ 

3.4 - CONCURSO PUBLICO "TRANSPORTES ESCOLARES 2014/2015 -

EMPRESA UTS - VIAGENS E SERVI<;OS, S.A."- Ratifica~ao do despacho proferido 

pelo Sr. Presidente da Camara a 19 de setembro de aprova~i\o da minuta do contrato. A 

Camara Municipal deliberou por maioria com seis votes a favor e um voto contra do Sr. 

Vereador Dr. Mario Monteiro, ratificar o despacho proferido pelo Sr. Presidente da Camara a 

19 de setembro, nos tennos e para os efeitos do disposto no !1°3 do artigo 35° da Lei 75/13 de 

12 de setembro, de aprova<;ao da minuta do contrato. 0 Sr. Vereador Dr. Mario Monteiro 

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

considera como fazendo prute integrante da mesma. _______________ _ 

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

_ 4.1 - AQUISI<;AO DE SERVI<;OS DE PUBLICAt';OES EM JORNATS - Emissao 

de parccer favonivcl a abcrtura de proccdimento, adjudica~ao e celebra~io de contrato 

ao fornecedor "Publidh'lrio, Lda.", pelo valor de 360,00 euros, acrescido de IV A a taxa 

legal em vigor. A Cfunara Municipal delibcrou por maioria com seis votos a favor e um 

voto contra do Sr. Vereador Dr. Mario Monteiro, emitir parecer favoravel a abertura de 

procedimento, adjudicacyao e celebracyao de contrato ao fornecedor 44Publidiario, Lda.", pelo 

valor de 360,00 euros, acr~scido de IV A a taxa legal em vigor. 0 Sr. Vereador Dr. Mario 

Monteiro apresentou declarac;iio de voto, que se anexa a presente ata, como documento 

n1unero dois e se considera como fazendo parte integrante da mesma. _____ ___ _ 

4.2 - AQUISI(:AO DE SERVI(:OS DE REVISAO DOS PROCEDIMENTOS 

ADOTADOS EM IV A - Emissao de parecer favon1vel a ad.iudica~ao e celebra~ao de 

contrato ao forncccdor "KPMG & Associados - Socicdadc de Revisores Oficiais de 

Contas, S.A.", pelo valor de 57.000,00 euros, acrescido de IVA a taxa legal em vigor. A 
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C:~mara Municipal deliberou por maioria com cinco votos a favor, uma abstenyao do Sr. 

Vereador Eng.o Manuel Barros e urn voto contra do Sr. Vereador Dr. Mario Monteiro, emitir 

parecer favoravel a adjudicayao e celebrayao de contrato ao tbmecedor "KPMG & 

Associados - Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, S.A.", pelo valor de 57.000,00 

euros, acrescido de IV A a taxa legal em vigor. 0 Sr. Vereador Dr. Mario Monteiro apresentou 

declarayao de voto, que se anexa a presente ata, como documento ntunero dais e se considera 

como fazendo parte integrante da mesma. __________________ _ 

4.3 - AQUISI(:AO DE SERVI<;OS DE LEV ANT AMENTO E INVESTIGACAO 

DO PATRIMONIO MUSEOLOGICO NA REGIAO DEMARCADA DOS VINHOS 

VERDES - Emissao de parecer favonivel a adjudica~ao c cclcbra~io de contrato ao 

fornccedor "Associa~io Portuguesa de Hist6ria da Vinha e do Vinho", pelo valor de 

23.000,00 euros, acrescido de IV A a taxa legal em vigor. A Camara Municipal deliberou 

por maioria com cinco votos a favor, uma abstenyao do Sr. Vereador Eng.0 Manuel Banos e 

urn voto contra do Sr. Vereador Dr. Mario Monteiro, emitir parecer favon\vel a adjudicayao e 

celebra9ao de contrato ao fornecedor "Associac;ao Pmtuguesa de Hist6ria da Vinha e do 

Vinho", pelo valor de 23.000,00 euros, acrescido de IVA a taxa legal em vigor. 0 Sr. 

Vereador Dr. Mario Monteiro apresentou declara~tao de voto, que se anexa a presente ata, 

como documento n(unero dois e se considera como fazendo parte integrante da mesma. __ 

_ 4.4 - AQUJSI<;AO DE SERVI<;OS DE PROTE<;OES E PORT AS AUTOMATICAS 

EM VIDRO PARA ALPENDRE DO MERCADO MUNICIPAL - Emissao de r>arecer 

favoravel a adjudica~ao e celebra~ao de contrato ao fornecedor "Vidraria Bracarense, 

Lda", pelo valor de 14.341,94 euros, acrescido de IVA a taxa legal em vigor. A Camara 

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

Vereadores Dr. Mario Monteiro e Eng.o Manuel Barros, emiti.r parecer favoravel a 
adjudicac;iio e celebrayao de contrato ao fornecedor "Vidraria Bracarense, Lda", pelo valor de 

14.341 ,94 euros, acrescido de IVA a taxa legal em vigor. Os Srs. Vereadores Dr. Mario 

Monteiro e Eng.o Manuel BalTOS apresentaram declarayoes de voto, que se anexam a presente 

ata, como doctunentos numeros dois e tr~s, respetivamente, e se considera como fazendo 

pa1ie integrante da mesma. ______ ___ ______________ _ 

4.5 - AQUISI(:AO DE SERVI(:OS DE LIMPEZA DE SANEAMENTO ~ Emissao 

de pareccr favonivel a abertura de procedimento, adjudica~ao c cclcbra~ao de contrato 

ao fomecedot "Manuel Ribeiro - Limpeza de Saneamento, Lda.", pelo valor de 4.780,00 

euros, acrescido de IV A a taxa legal em vigor. A Camara Municipal deliberou por 

maioria com cinco votos a favor e dois votos contra dos Srs. Vereadores Dr. Mario Monteiro 
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e Eng.o Manuel Barros, emitir parecer favoravel a abertura de procedimento, adjudica<;ao e 

celebra9ao de contrato ao fornecedor "Manuel Ribeiro- Limpeza de Saneamento, Lda.", pelo 

valor de 4.780,00 euros, acrescido de IVA a taxa legal em vigor. Os Srs. Vereadores Dr. 

Mario Monteiro e Eng.0 Manuel Barros apresentaram declarac;:oes de voto, que se anexam a 
presente ata, como documentos ntuneros dais e quatro, respetivamente, e se considera como 

fazendo parte integrante da mesma. _ _________________ ___ _ 

4.6 - AQUISI<;AO DE SERVI<;OS DE ESPETACULO MUSICAL DE EXPENSIVE 

SOUL & JAGUAR BAND - Ratifica~ao do despacho do Sr. Presidente da Camara a 12 

de agosto, de adjudica~ao e celebra~ao do contrato ao fornecedor ''Lisboag~ncia, 

Atividades Artfsticas, Lda", pelo valor de 19.500,00 euros, acrescido de IV A a taxa legal 

em vigor. A Camara Mmlicipal deliberou por maioria com cinco votos a favor, um voto 

contra do Sr. Vereador Dr. Mario Monteiro e uma absten<;ao do Sr. V creador Eng. 0 Manuel 

BaiTOS, ratitlcar o despacho proferido pelo Sr. Presidente da Camara a 12de agosto, nos 

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

adjudicayao e celebra<;:ao do contrato ao fornecedor ''Lisboag8ncia, Atividades Artisticas, 

Lda", pelo valor de 19.500,00 euros, acrescido de IVA a taxa legal em vigor. 0 Sr. Vereador 

Dr. Mario Monteiro apresentou declara<;ao de voto, que se anexa a presente ata, como 

documcnto numero dais c se considera como fazendo pmte integrante da mesma. ____ _ 

_ 4.7 - AQUISI<;AO DE SERVI<;OS DE FORNECIMENTO DE REFEI(OES -

Emissao de parecer favoravel a abertura de r>rocedimento, adjudica~ao e celebra~ao de 

contra to ao fornecedor '~Concei~ao Fernandes & Filhos, Lda.", pelo valor de 149,59 

euros, acrescido de IVA a taxa legal em vigor. A Camara Municipal dcliberou por 

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

parecer favoravel a abe1tura de procedimento, adj udicas;ao e celebras:ao de contrato ao 

fomecedor "Conceis;ao Femandes & Filhos, Lda.", pelo valor de 149,59 euros, acrescido de 

TV A a taxa legal em vigor. 0 Sr. Vereador Dr. Mario Monteiro apresentou declara<;ao de voto, 

que se anexa a presente ata, como documento numero dois e se considera como fazendo parte 

integrante da mesma. _________________________ _ 

_ 4.8- AQUIST<;AO DE SERVT<;OS DE IMPRESSAO DE 3000 CARTOES A6 "V 

ABRA~O AO RIO LIMA" - Emissfio de parecer favoravel a abertura de procedimento, 

adjudica~ao e celebra~ao de contrato ao fornecedor "Tipoprado - Artes Grat'icas, Lda", 

pclo valor de 167,00 euros, acrescido de TVA a taxa legal em vigor. A Cfunara Municipal ~ 

deliberou por maioria com cinco votos a favor, mn voto contra do Sr. Vereador Dr. Mario 

Monteiro e uma absten<;ao do Sr. Vereador Eng.o Manuel Banos, emitir parecer favoravel a 
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abertura de procedimento, adjudicac,:ao e celebrac,:ao de contrato ao fornecedor "Tipoprado -

Artes GnHicas, Lda", pelo valor de 167,00 euros, acrescido de IVA a taxa legal em vigor. 0 

Sr. Vereador Dr. Mario Monteiro apresentou declarac,:ao de voto, que se anexa a presente ata, 

como documento numero dois e se considera como fazendo parte integrante da mesma. __ 

4.9 - CONCURSO PUBLICO "FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS -

GASOLEO E GASOLINA" - Emissi\o de parecer favoravel a abertura de procedimento 

e nomea~ao do .juri, pelo valor base de 199.000,00 euros, acrescido de IV A a taxa legal 

em vigor. A C§.mara Municipal dclibcrou por maioria com seis votos a favor e uma 

absten<;ao do Sr. Vereador Dr. Mario Monteiro, emitir parecer favonivel a abertma de 

procedimento e nomea9ao do juri, pelo valor base de 199.000,00 euros, acrescido de IV A a 
taxa legal em vigor. Mais deliberou por maioria com seis votos a favor e uma abstenc,:ao do 

sr. Vereador Dr. Mario Monteiro, desib'11ar o juri do procedimento sendo constitufdo pelo Sr. 

Vice Presidente Gaspar CoiTeia Martins, Eng.o Carlos Alberto Azevedo Lima e Dr.a Filomena 

Mimoso da Silva. 0 Sr. Ven~ador Dr. Mario Monteiro apresentou declara9ao de voto, que se 

anexa a presente ata, como documento numero cinco e se considera como fazendo pmte 

integrante da mesma. _________________________ _ 

_ 4.1 0 - PARQUE DE PESCA DE RENDUFE - TRUTICUL TURA DE 

ESTABULACAO E DOS EMPREENDIMENTOS TURiSTICOS NO ESPA<;O 

RURAL - Anula~ao da adjudica~ao. A Camara Municipal deliberou por maio ria com seis 

votos a favor e urn voto contra do Sr. Vereador Dr. Mario Monteiro, anular a adjudica<;ao. 

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

Mario Monteiro, proceder a abe1tma do concurso nos tennos do anterior. 0 Sr. Vereador Dr. 

Mario Monteiro apresentou declarac,:ao de voto, que se anexa a presente ata, como documento 

n1unero dois e se considera como fazendo parte integrante da mesma. ________ _ 

4.11 - ALIENA<;AO A TRA VES DE HAST A PUBLICA DO PREDIO URBANO 

INSCRITO NA MATRIZ PREDIAL URBANA SOB 0 ART.o 829-P, DESCR1TO NA 

CONSERVATORIA DO REGISTO PREDIAL SOB 0 No 20/19860312, SITO NA RUA 

DE RABIAO, N° 64, NA FREGUESIA DE REBORDQES SANTA MARIA -

Adjudica~i\o. A Camara Municipal delibcrou por maioria com seis votos a favor e un1 voto 

contra do Sr. Vereador Dr. Mario Monteiro, aprovar a adjudicas:ao do predio urbano, inscrito 

na matriz predial mbana sob o art. 0 829-P, descrito na Conservat6ria do registo Predial sob o 

no 20/19860312, sito na Rua de Rabiao, no 64 na freguesia de Rebordoes Santa Maria, a Sr.a 

Maria Alzira Cerqueira Barbosa, pelo valor de 57.000,00 euros (cinquenta e scte mil euros). 0 
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Sr. Vereador Dr. Mario Monteiro apresentou declaras;ao de voto, que se anexa a presente ata, 

como documento niunero dois e se considera como fazendo parte integrante da mesma. __ 

4.12 - 911 ADENDA AO PROTOCOLO ENTRE 0 MUNICIPIO DE PONTE DE 

LIMA E OS GESTORES DOS REFEITORIOS DAS ESCOLAS BASICAS DO 

CONCELHO DE PONTE DE LIMA - Aprova~i\o. A Cfunara Municipal deliberou por 

unanimidade, aprovar a adenda. _____________ ________ _ 

_ 4.13 - PROTOCOLO DE COLABORACAO INSTITUCIONAL ENTRE A 

CAMARA MUNICIPAL DE PONTE DE LIMA E 0 CONCELHO DO GROVE-

Aprova~i\o. A C§.mara Municipal dcliberou por maioria com seis votos a favor e uma 

absten9ao do Sr. Vercador Dr. Mario Monteiro, aprovar o protocolo. ____ ____ _ 

_ 4.14 - ESPETACULOS DE TEATRO ~'CONSIDERA(:6ES DOMESTICAS", 

''MELISSA OLIVEIRA SEXTETO E JASON PALMER" E "CAIXA FORTE - COM 

FERNANDO MENDES"- Presente uma infom1a9aO do Tecnico Superior a propor a tixa9ao 

do pre9o dos bilhetes em 2,00 eHros nos dois primeiros e 10,00 euros no ultimo. A Camara 

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

Dr. Mario Monteiro, fixar o prec;o de venda dos bilhetes em 2,00 euros para os espetacuJos 

"Considerayoes Domesticas'' e Melissa Oliveira Sexteto e Jason Palmer" e em 10,00 euros 

para o espet:kulo "Caixa Forte - com Fernando Mendes". 0 Sr. Vereador Dr. Mario Monteiro 

apresentou declara9ao de voto, que se anexa a prescnte ata, como documento numero cinco e 

se considera como fazendo pmte integrante da mesma. _____________ _ 

_ 4.15 - HABITAC';AO SOCIAL - Presente uma proposta do Servi9o de A9ao Social a 

propor a atribui9ao de um Tl no Baino de Faldejfies, a Sr.a Rosa Cerqueira, com uma renda 

apoiada no valor de 31 ,50 euros. A Camara Municipal deliberou por maio ria com seis votos 

a favor e uma absten9ao do Sr. Vereador Dr. Mario Monteiro, autorizar a atribuiyao de um Tl 

no Bairro de Faldejaes, a Sr.a Rosa Cerqueira, com uma renda apoiada no valor de 31 ,50 

euros. 0 Sr. Vereador Dr. Mario Monteiro apresentou declaravao de voto, que se anexa a 
presente ata, como documento numero cinco e se considera como fazendo parte integrante da 

mesma. 

_ 4.16 - HABIT A(AO SOCIAL - Presente uma proposta do Servivo de At;ao Social a 

propor o realojamento da Sr. a Maria de Fatima de Aratljo Fernandes, no Casa Amiga CMPL 2 

de Vale , em Cepoes, com uma renda apoiada de 4,80 euros. A Camara Municipal deliberou 

por maioria com seis votos a favor e uma absten9ao do Sr. Vereador Dr. Mario Monteiro, ~ 

autorizar o realojamento da Sr.u Maria de Fatima de Arailjo Fernandes, no Casa Amiga CMPL 

2 de Vale , em Cepoes, com uma renda apoiada de 4,80 euros. 0 Sr. Vereador Dr. Mario 
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Monteiro apresentou declarac;ao de voto, que se anexa a presente ata, como documento 

numero cinco e se considera como t'azendo parte integrante da mesma. _ _______ _ 

4.17 - CIBIO - CENTRO DE INVESTIGA<::AO EM BIODIVERSIDADE E 

RECURSOS GENETICOS DA UNIVERSIDADE DO PORTO - Ratifica~ao do 

despacho proferido pelo Sr. Presidente da Camara a 17 de setcmbro de autoriza~ao de 

alojamento gratuito entre os elias 14 e 26 de setembro. A Camara Municipal deliberou por 

maioria com seis votos a favor e um voto contra do Sr. Vereador Dr. Mario Monteiro, 

ratificar o despacho proferido pelo Sr. Presidente da Camara a 17 de setembro, nos te1mos e 

para os efeitos do disposto no n°3 do artigo 35° da Lei 75/13 de I 2 de setembro, de 

autorizac;ao de alojamento gratuito entre os dias 14 e 26 de setembro. 0 Sr. Vereador Dr. 

Mario Monteiro apresentou declarac;ao de voto, que se anexa a presente ata, como documento 

numero do is e se considera como fazendo parte integrante da mesma. ________ _ 

_ 4.18- DISCIPLINA- DAN«;A CLASSICA- Ratifica9~0 do despacho proferido pelo 

Sr. Presidente da Camara a 17 de setembro, de autorizas:ao de cedencia do Teatro Diogo 

Bernardes para o dia 27 de setembro. A Camara Municipal dclibcrou por maioria com seis 

votos a favor e uma absten9lio do Sr. Vereador Dr. Mario Monteiro, ratificar o despacho 

proferido pelo Sr. Presidente da Camara a 17 de setembro, nos termos e para os efeitos do 

disposto no n°3 do a1tigo 35° da Lei 75/13 de 12 de setembro, de autorizac;ao de cedenci.a do 

Teatro Diogo Bemardes para o dia 27 de setembro. 0 Sr. Vereador Dr. Mario Monteiro 

apresentou declaras:ao de voto, que se anexa a presente ata, como documento nfunero cinco e 

se considera como fazendo parte integrante da mesma. ______________ _ 

4.19 - ASSOCIACAO CULTURAL, RECREATJV A E DESPORTIV A DA 

FEITOSA - Ratifica<;ao do despacho do Sr. Presidente da Camara proferido a 17 de 

setembro, de autoriza<;1Io de cedencia da banaquinha no Largo de Cam5es, para a realizas:1Io 

de urn Feirao Solidario. A Cfunara Municipal deliberou por maioria com seis votos a favor e 

uma absten9ao do Sr. Vereador Dr. Mario Monteiro, ratificar o despacho proferido pelo Sr. 

Prcsidente da Camara a 17 de setembro, nos termos c para os efeitos do disposto no n°3 do 

artigo 35° da Lei 75/13 de 12 de setembro, de autorizac;ao de cedertcia da baiTaqui.nha no 

Largo de Camoes, para a realiza9ao de um Feirao Solidario. 0 Sr. Vereador Dr. Mario 

Monteiro apresentou declara<;1io de voto, que se anexa a presente ata, como docmnento 

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

4.20 - ANTONIO DA SILVA MELO - Presente um email a solicitar a cedencia do 

Audit6rio da Biblioteca Municipal para o dia 11 de outubro, para a apresentas:ao de uma obra 

literaria. A Camara Municipal deliberou por maioria com seis votos a favor e uma abstenc;1lo 
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do Sr. Vereador Dr. Ma.rio Monteho, autorizar a cedencia do Audit6rio da Biblioteca 

Municipal para o dia 11 de outubro, pelas 15:30 horas. 0 Sr. Vereador Dr. Mario Monteiro 

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

se considera como fazendo parte integrante da mesma. _____________ _ 

_ 4.21 - KORNER SKATE SHOP - Ratificavffo do despacho proferido pelo Sr. Presidente 

da Camara a 22 de setembro, de autoriza9ao de cedencia do Skate Parque no dia 27 de 

setembro, no periodo compreendido entre as 14:00 e as 18:00 horas. A Camara Municipal 

deliberou por maioria com seis votos a favor e uma abstenvao do Sr. Vereador Dr. Mario 

Monteiro, ratificar o despacho proferido pelo Sr. Presidente da Camara a 17 de setembro, nos 

termos e para os efeitos do disposto no n°3 do artigo 35° da Lei 75113 de 12 de sctembro, de 

autorizar,;ao de cedencia do Skate Parque no dia 27 de setembro, no periodo compreendido 

entre as 14:00 e as 18:00 horas. 0 Sr. Vereador Dr. Mario Monteiro apresentou declara9ao de 

voto, que se anexa a presente ata, como documento numero cinco e se considera como 

fazendo parte integrante da mesma. ____________________ _ 

4.22 - AQUISI(:AO DE SERVI<;OS DE FOTOGRAFIA PARA 0 CENTRO DE 

INTERPRETACAO E PROMO<;AO DO VINI-10 VERDE - Emissao de parecer 

favontvcl a adjudica~ao e a celebra~ao de contrato ao fornecedor "Motivos Autenticos -

Unipessoal, Lda.", pelo valor de 14.000,00 eutos, 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. Mario Monteiro, emitir parecer favoravel a adjudicayaO e a celebra9aO de 

contrato ao fornecedor "Motivos Autenticos - Unipessoal, Lda.", pelo valor de 14.000,00 

euros, acrescido de lVA a taxa legal em vigor. ________________ _ 

_ (05) ATRIBUI<;AO DE SUBSIDIOS ______________ _ 

5.1 - ATRIBUI(:AO DE SUBSiDIOS ORDlNARIOS A ASSOCIA<;OES -

Aprova~ao. A C<~mara Munkipal dclibcrou por maioria com seis votos a favor e uma 

abstcn9ao do Sr. Vereador Dr. Mario Monteiro, aprovar a atdbuic;:iio de suhsidios. _ ___ _ 

5.2 - RANCHO FOLCLORICO DAS LA VRADEIRAS DE GONDUFE - Presente 

tun otlcio a solicita.r a atribui<;ao de um subsidio destinado a custear despesas com a 

realiza9ao do XXV III Festival de Folclore, no dia 28 de setembro. A Camara Municipal 

deliberou por maioria com seis votos a favor c tuna absten9ffo do Sr. Vereador Dr. Mario 

Monteiro, atribuir um subsidio no valor de 407,00 euros, destinado a custear despesas com a 

realizayffo do XXVTTT Festival de Folclore, no dia 28 de setembro. 0 Sr. Vereador Dr. Mario 

Monteiro apresentou declara<;ao de voto, que se anexa a presente ata, como documento 

numero cinco e se considera como fazendo pa11e integrante da mesma. ________ _ 
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5.3- ASSOCIA(;AO CULTURAL E DESPORTIVA FACHENSE- Presente um 

oficio a solicitar a atribuic;ao de um subsidio destinado a custear despesas com a beneficiayao 

dos balnearios do recinto de jogos. A Camara Municipal deliberou por maioria com seis 

votos a favor e uma abste1wao do Sr. Vereador Dr. Mario Monteiro, atribuir urn subsfdio no 

valor de 10.000,00 euros, destinado a custear despesas com a beneficia9ao dos balnearios do 

recinto de jogos. Mais deliberou por maioria com seis votos a favor e uma absten~j:ao do Sr. 

V ereador Dr. Mario Monteiro, transferir apenas 50% do montante atribuido durante a 

execu9ao da obra e os restantes ap6s a conclusao da obra. ____________ _ 

_ ESPA<;O DE INTERVENt';AO ABERTO AO PUBLICO: Nao houve interveny5es. _ 

_ (06) APROV A(:AO DA A TA EM MlNUT A:- Nos tennos dos numeros 3 e 4, do a1tigo 

57°, da Lei n° 75/2013, de 12 de Setembro, na reda9ao que lhe 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 deliberac;ao foi tomada por unaninlidade. _____________ _ 

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

Camara declarou encerrada a remliao pelas dezassete horas e tJ.·inta e um minutos. ____ _ 

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

0 Presidente, 



.\)oc... , 

FEIRAS NOVAS 

Reuniao do Executive de 29 de Setembro de 2014 

ASSUNTO: FEIRAS NOVAS 2014 

A Direq;ao da ACFN real izou as festas de Ponte de Lima com o se melhor empenhamento envolvendo 

os meios humanos e materials necessaries para a sua realiza~~o. 

Temos pais o dever de publicamente agradecer a todos quanta contribufram para que este evento 

fosse possfvel: 

Em primelro Iugar ao Sr. Presidente da Camara que desde que tomamos posse demonstrou o seu 

total e incondicional apoio para que as festas decorressem dentro de contexto habitual; 

Aos membros do Executlvo Municipal e aos servi~os que coordenam, cujos trabalhadores foram 

lncansaveis nas tarefas que lhes foram incumbidas; 

Aos membros do Executive Municipal da oposi!;ao que com as suas opinioes e contributes 

enriquecem a nossa experiencia; 

As Juntas de Freguesia e a todas as Associa!;6es QUE COLABORARAM NOS DIFERENTES EVENTOS; 

Ao Paroco de Ponte de Lima e seus colaboradores; 

A todas as forc;as de seguranc;a envolvidas, PSP GNR, BOMBEIROS, SEGURAN<;A PRIVADA, HOSPITAL e 

UNIDADES DE SAUDE que responderam a todas as situa~oes minimizando os efeitos nefastos e que 

colocassem em risco a seguran~a de pessoas e bens; 

A todos os patrocinadoresl colaboradores e apoiantes; 

A todos os limianos, pols sem eles nao existiriam FEIRAS NOVAS; 

A COMUNICA<;AO SOCIAL, local e exterior que projectou Ponte de Lima alf~m-fronteiras de uma 

forma digna e brilhante. 

Por ultimo, um agradecimento especial os membros da Comissao de Festas pelo trabalho realizado e 

pelo espfrito de uniao e frontalidade que permitiu o resultado visfvel a todos nos dias das festas. 

A Presidente da Direcc;~o da ACFN 

/ 

~~~~ 
Ana Marra ·Machado {Ora.) 

/ Assocla~llo concelhla d!l$ Felras Novas Pra'a d~ Republic~ 4990.062 Ponte de Lima 1 tel: 2~8900400 fax : 258900410 I felrasnovas(Jl)cm· pontedellma.pt I NIF. 509699260 
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Um partido ao seu lado 

DECLARACAO DE VOTO 

Abertura de pt'ocedimento por ajuste direto 

j)oc. 3 

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

celebrac;:ao de contrato de aquisic;:ao de servivos de protevoes e portas automaticas em vidro 

para alpcndre no mercado municipal ao fornecedor " Vidraria Bracarense, Lda.", de Braga, pelo 

valor de 14.341,94 euros acrescido de IVA a taxa legal em vigor, por considerar que deviam ser 

convidadas tambem pelo menos tres empresas de Ponte de Lima a apresentar propostas, 

defendendo assim melhor os interesses do Municipio e dando a oportunidad~ a fomecedores do 

nosso concelho, habilitados para o efeito, de concorrer a realiza9ao do referido servivo. 

Ponte de Lima, 29 de setembro de 2014 

manuelbarrosvereadorcmpl@gmail.com 
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Um partido ao seu lado 

DECIJARA(:AO DE VOTO 

Abf'rtura de JH'ocedimento po•· ajuste dir·eto 

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

procedirnento por ajuste direto, adjudicayao e a celebra9ao de contrato de aquisicrao de servivos 

de limpeza e saneamento ao fornccedor "Manuel .Ribeiro - Limpeza de Saneamento, Lda.'', de 

Viana do Castelo, pelo valor de 4. 780,00 cures acrescido de rv A a 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 ma1s 

fornccedores habilitados para o efeito de concorrer a realizac;:ao do refcrido setvic;:o 

Ponte de Lima, 29 de selembro de 2014 

0 Ver tid~D/PSD, 

eir dJcha Barros) (Manuel P 

manuelbarrosvereadorcmpl@gmaH.com 



MDV/MENTO 51 .Dor... ~ 

OECLARACAO DE VOTO 

MARIO MONTEIRO, Vereador eleito na lista independents do MOVIMENTO 51, vern, no 

com os fundamentos e considerandos seguintes: 

1 - Considerando q ?u.u J~~ -------- --. 

2 - Considerando --- --------- ---------------

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

autarquicos na realizatyio dum projecto em comum; cfr.: orc;:amento participative; participat;ao 

civica, abertura a sociedade civil, servh;o imparcial e pennanente e participac;So de ideias; 

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

imposig:io e n:io de dialogo construtivo; 

5 - Considerando que a nossa Vila de Ponte de Lima, com 889 anos de exist!ncia, 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 mundivid!ncia diferente de considerar o 

principia da representatividade, pelas pessoas e pelo nosso territ6rio, voto f?G tv•7 F> J1 . 

Ponte de Lima, 29 de Setembro de 2014 

0 Vereador do Movimento 51, 

/ 2 .. d<i2 ~;. /k-~ ,l.'i~ I ; 7· 
(Marlo Monteiro) 

1 



DECLARACAO DE VOTO 

MARJo MONTEIRO, Vereador eleito na lista independente do MOVIMENTO 51, vern, no 

exercicio das suas fun¢es, declarar o seu veto AlXj&~, no ambito do ponto 

1.
7
9 · £. ~· ~. /5; i/t ,· ~. /J') /, J.J/ ' f . ZtJ; ~~: .s. Z 

; "? '7 '7 -? 7 

com os fundamentos e considerandos seguintes: 

1 - Considerandod Sz0 ckc~d<t:{ 
2- Considerando --------------------------

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

autarquicos na realizac;Bo dum projecto em comum; cfr.: or~mento participative; participar;ao 

cfvica, abertura a sociedade civil, servi~ imparcial e permanente e participa~o de ideias; 

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

imposi<;ao e nao de dh31ogo construtivo; 

5 - Considerando que a nossa Vila de Ponte de Lima, com 889 anos de existemcia, nos 

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

principia da representatividade e do espirito democratico das nossas ralzes. 

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

principia da representatividade, pel as pessoas e pelo nosso territ6rio, voto Ass- rt!':<.&O . 
' 

Ponte de Lima, 29 de Setembro de 2014 

0 Vereador do Movimento 51, 

~M.e~c~/2YW<V 
(Mar o Monteiro) 

1 
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