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REUNIÃO DA CÂMARA MUNICIPAL 
DE 

PONTE DE LIMA 

Data da reunião: 07 de junho de 2013 
Local da Reunião: Edifício dos Paços do Concelho 

PRESENÇAS: 

Presidente: 

Eng. Victor Manuel Alves Mendes 

Vereadores: 

Sr. Gaspar Correia Martins 
Enga Estela Susana da Rocha Almeida 
Dr. Filipe Agostinho Cruz Viana 
Dr. Miguel António Bacelar de Sousa Pires da Silva 
Dra Ana Maria Martins Machado 
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FALTAS: O Sr. Vereador Dr. Franclim Castro e Sousa não esteve presente 
na reunião de Câmara, por motivos profissionais, pelo que a sua falta foi 
considerada justificada. 

Início da Reunião: Quinze horas 

Encerramento: Dezassete horas e trinta minutos 

Secretário: Chefe de Divisão Municipal: Dr. a Maria Sofia Fernandes Velho de 
Castro Araújo 

Prestou Colaboração Técnica: Ma Guilhermina Franco Pais 

Resumo Diário de Tesouraria: 
Saldo ..................... 13.005.773,80 euros 

OBS: 
A Ata foi aprovada por minuta 

v 
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PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA: ------------------------------
Intervenção dos Vereadores: 

---------------------------------------------

___ Usou da palavra o Dr. Filipe Viana que abordou os seguintes assuntos: dia 17 de junho 

celebra-se o Dia Mundial da Luta contra a Desertificação e a Seca; água à solta abaixo da 

igreja de Ardegão; Rua da GNR em Freixo continua com buracos; na zona dos Museus dos 

Terceiros existem uns ambientes esquisitos; dia 1 O de Junho Dia de Portugal. __________ _ 

___ O Sr. Presidente prestou os esclarecimentos tidos por necessários. ________________ _ 

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

acerca dos assuntos dela constantes. 
-------------------------------------------

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

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

redação que lhe foi dada pela Lei n. 0 5-A/2002, de 11 de janeiro, e sem prejuízo da sua prévia 

aprovação sob a forma de minuta, para efeitos do disposto nos números 3 e 4 do citado artigo, 

deliberou aprovar a ata da reunião realizada em 27 de maio de 2013, pelo que vai a mesma 

ser assinada pelo Exm.0 Presidente e pelo Secretário. Esta deliberação foi tomada por maioria, 

com a abstenção do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana. ______________________________ _ 

_ (02) OBRAS PÚBLICAS ___________ ______ _ 

2.1 - CONCURSO PÚBLICO PARA A EMPREITADA DE "QUARTEIS DE 

SANTA JUSTA - CENTRO DE INTERPRETAÇÃO E VIVÊNCIA ATIVA DA 

NATUREZA - REABILITAÇÃO DOS QUARTEIS DE SANTA JUSTA" - Aprovação 

da minuta do contrato. A Câmara Municipal deliberou por maioria com o voto contra do 

Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, aprovar a minuta do contrato. ________________________ _ 

_ 2.2 - PLANO DE URBANIZAÇÃO DAS PEDRAS FINAS - Aprovação da proposta 

de plano elaborada de acordo com o Decreto-Lei n° 380/99, de 22 de setembro, alterado 

pelo Decreto-Lei n° 46/2003, de 20 de fevereiro e pelos Decretos Regulamentares n° 9 e 

1112009, de 29 de maio e remeter para a CCDR-N, para efeitos da Conferência de 

Serviços (RJIGT, art. 75°-C n° 3). A Câmara Municipal deliberou por maioria com o voto 

contra do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, aprovar a proposta de plano elaborada de acordo 

com o Decreto-Lei n° 380/99,de 22 de setembro, alterado pelo Decreto-Lei n 46/2003, de 20 

de fevereiro e pelos Decretos Regulamentares n° 9 e 11/2009 de 29 de maio e remeter à 

CCDR-N. __________________________________________________ ___ 

_ (03) JUNTAS DE FREGUESIA ___________ ____ ___ 
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_3.1 - FREGUESIA DE ANAIS - Presente um oficio a solicitar uma comparticipação 

financeira, destinada à obra de "Pavimentação das Ruas de Albergaria, Fonte das Gramas, 

Cruz, Travessa da Cruz e Via Municipal Anais/Fojo Lobal". A Câmara municipal deliberou 

por unanimidade, comparticipar em 100% as obras da Via Municipal Anais/Fojo Lobal, 

transferindo a verba de 5.236,40 euros, delegando competências na Junta de Freguesia, 

mediante celebração de protocolo de delegação de competências. Mais deliberou por 

unanimidade, comparticipar a pavimentação das ruas de Albergaria, Fonte das Gramas, Cruz 

e Travessa da Cruz em 70% até ao montante máximo de 48.241,13 euros, a transferir após a 

execução dos trabalhos. __________________________ ~ 

3.2 - FREGUESIA DE S. PEDRO D' ARCOS - Presente o processo de fixação 

toponímica da freguesia de S. Pedro D' Arcos- Apreciação e aprovação. A Câmara Municipal 

deliberou por maioria com a abstenção do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, aprovar o processo 

de fixação toponímica da freguesia de S. Pedro D' Arcos e atribuir uma comparticipação 

financeira no valor de 1.000,00 euros. 
- - --------------- -----

_ 3.3 - FREGUESIA DE CALHEIROS - Presente o processo de fixação toponímica da 

freguesia de Calheiros - Apreciação e aprovação. A Câmara Municipal deliberou por 

maioria com a abstenção do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, aprovar o processo de fixação 

toponímica da freguesia de Calheiros e atribuir uma comparticipação financeira no valor de 

1.000,00 euros. ____ _ ____ ___________________ _ 

_ 3.4 - FREGUESIA DE FOJO LOBAL- Presente um aditamento ao processo de fixação 

toponímica. Apreciação e aprovação. A Câmara Municipal deliberou por maioria com a 

abstenção do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, aprovar o aditamento ao processo de fixação 

toponímica. _________ _____________ ___ ______ _ 

3.5 - FREGUESIA DA CORRELHÃ - Presente um oficio a solicitar uma 

comparticipação financeira, destinada à obra de "Construção da Avenida do Parque 

Desportivo e pavimentação do Caminho Municipal da Calçada". A Câmara Municipal 

deliberou por unanimidade, comparticipar em 100% as obras, transferindo a verba de 

158.510,32 euros, delegando competências na Junta de Freguesia, mediante celebração de 

protocolo de delegação de competências. _ ___________________ _ 

3.6 - FREGUESIA DE FORNELOS - Presente um oficio a solicitar uma 

comparticipação financeira destinada à obra de "Muros de contenção e pavimentações no 

acesso à Capela no Monte de Santa Maria Madalena". A Câmara Municipal deliberou por 

unanimidade, comparticipar em 100% as obras, transferindo a verba de 9.047,10 euros, 



Reunião de 07 de junho de 2013 5 

delegando competências na Junta de Freguesia, mediante celebração de protocolo de 

delegação de competências. _______________ ______ __ _ 

_ (04) ASSUNTOS DIVERSOS _ ________ ____ ___ _ 

_ 4.1 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE SANEAMENTO - Emissão de parecer 

favorável para a abertura de procedimento por ajuste direto e à celebração de contrato 

ao fornecedor "Manuel Ribeiro - Limpeza e Saneamento, Lda." pelo valor de 1.440,00 

euros mais IV A à taxa legal em vigor. A Câmara Municipal deliberou por maioria com o 

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

procedimento por ajuste direto e à celebração de contrato ao fornecedor "Manuel Ribeiro -

Limpeza e Saneamento, Lda", pelo valor de 1.440,00 euros mais IV A à taxa legal em 

vrgor. __________________________ _____ _ 

4.2 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ALUGUER, MONTAGEM E 

DESMONTAGEM DE EQUIPAMENTO DE SOM E LUZ PARA A FESTA DA 

JUVENTUDE - Emissão de parecer favorável para a abertura de procedimento por 

ajuste direto e à celebração de contrato ao fornecedor "Publivaldevez, Lda" pelo valor 

de 1.200,00 mais IV A à taxa legal em vigor. A Câmara Municipal deliberou por maioria 

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

procedimento por ajuste direto e à celebração de contrato ao fornecedor "Publivaldevez, Lda" 

pelo valor de 1.200,00 euros mais IV A à taxa legal em vigor. ___________ _ 

_ 4.3 - AQUISIÇÃO DE DIREITOS DE AUTOR DE TODOS OS TEXTOS A 

INTEGRAR NA EXPOSIÇÃO E NO MATERIAL PROMOCIONAL DO CENTRO DE 

INTERPRETAÇÃO E PROMOÇÃO DO VINHO VERDE - Emissão de parecer 

favorável para a abertura de procedimento por ajuste direto e à celebração de contrato 

ao fornecedor "António Manuel de Barros Cardoso" pelo valor de 20.250,00 euros mais 

IV A à taxa legal em vigor. A Câmara Municipal deliberou por maioria com o voto contra 

do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, emitir parecer favorável à abertura do procedimento por 

ajuste direto e à celebração de contrato ao fornecedor "António Manuel de Barros Cardoso" 

pelo valor de 20.250,00 euros mais IV A à taxa legal em vigor. __________ _ 

_ 4.4 -BENEFÍCIOS FISCAIS PARA O ANO DE 2014 - Presente uma proposta do 

Sr. Presidente da Câmara. A Câmara Municipal deliberou por maioria com a abstenção do 

Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, aprovar a proposta de benefícios fiscais para o ano de 2014 e 

remeter à apreciação e aprovação da Assembleia Municipal. ___________ _ 

_ 4.5 - DECLARAÇÃO DE PROTESTO - PROPOSTA DE LEI No 122/XII -

REGIME FINANCEIRO DAS AUTARQUIAS LOCAIS E DAS ENTIDADES 
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INTERMUNICIPAIS (PLFL) - A Câmara Municipal deliberou por maioria com a 

abstenção do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, aprovar a declaração de protesto, devendo ser 

dado conhecimento ao Senhor Presidente da República, Senhora Presidente da Assembleia da 

República, Senhor Primeiro Ministro e Senhor Presidente da ANMP. ________ _ 

_ 4.6 - APROVAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DA CIM ALTO MINHO NO 

UNIMINHO - AECT DO MINHO TRANSFRONTEIRIÇO DOS PROJETOS DE 

CONVÉNIO E DE ESTATUTOS - A Câmara Municipal deliberou por maioria com a 

abstenção do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, aprovar a participação da CIM Alto Minho no 

UNIMINHO e remeter à apreciação e aprovação da Assembleia Municipal. ______ _ 

4.7 - PROCEDIMENTO CONCURSAL COMUM DE RECRUTAMENTO 

EXCECIONAL, NA MODALIDADE DE RELAÇÃO JURÍDICA DE EMPREGO 

PÚBLICO POR TEMPO DETERMINADO DE UM TÉCNICO SUPERIOR, 

PORTUGUÊS E FRANCÊS - Abertura do procedimento. A Câmara Municipal 

deliberou por maioria com a abstenção do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, aprovar de acordo 

com a informação prestada pela Chefe da Divisão Administrativa e Financeira, a abertura de 

procedimento concursal comum de recrutamento excecional, na modalidade de relação 

jurídica de emprego público por tempo determinado de um técnico superior, Português e 

Francês, destinado a candidatos que não possuam uma relação jurídica de emprego público 

por tempo determinado previamente estabelecida. Mais deliberou por maioria com a 

abstenção do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, por força no disposto no n° 2 do artigo 66° da Lei 

66-B/20 12, de 31 de dezembro, submeter a presente à discussão e votação da Assembleia 

Municipal para a respetiva autorização. ___ _ ________ ___ _____ _ 

_ 4.8 - RETIFICAÇÃO DO CONTRATO CELEBRADO POR ESCRITURA 

PÚBLICA ENTRE O MUNICIPIO DE PONTE DE LIMA E O SR. HIGINO DE 

SOUSA ALVES EM 26 DE FEVEREIRO DE 2002. A Câmara Municipal deliberou por 

maioria com o voto contra do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, aprovar a retificação do 

contrato, nos termos e de acordo com a informação prestada pela Jurista, delegando 

competências no Sr. Presidente da Câmara para outorgar a escritura. _________ _ 

_ 4.9 - VENDA DE PUBLICAÇÃO "TERESA NAS FÉRIAS DE VERÃO" - Fixação 

do preço de venda. A Câmara Municipal deliberou por maioria com a abstenção do Sr. 

Vereador Dr. Filipe Viana, fixar o preço de venda ao público em 3,00 euros/unidade. __ _ 

_ 4.10 - PONTE AMIGA- Presente um processo relativo às obras a realizar na residência 

do Sr. José Maria Rebelo Fernandes, residente no lugar de Semoinhos (Crasto ), freguesia da 

Ribeira, tendo como entidade intermediária a "Fábrica da Igreja Paroquial de S. João da 
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Ribeira". A Câmara Municipal deliberou por unanimidade, atribuir uma comparticipação no 

valor de 4.950,00 euros, a transferir para a "Fábrica da Igreja Paroquial de S. João da 

Ribeira", entidade intermediária para a execução da obra, após a conclusão das obras. __ _ 

_ 4.11 - PONTE AMIGA- Presente um processo relativo às obras a realizar na residência 

da Sra. Isaura Gomes Abreu, residente no lugar de Lavacido, freguesia de Beiral do Lima, 

tendo como entidade intermediária a "ACREBEL - Associação Cultural e Recreativa de 

Beiral do Lima". A Câmara Municipal deliberou por unanimidade, atribuir uma 

compmiicipação no valor de 4.950,00 euros, a transferir para a "ACREBEL - Associação 

Cultural e Recreativa de Beiral do Lima", entidade intermediária para a execução da obra, 

após a conclusão das obras. ________________________ _ 

_ 4.12 - PONTE AMIGA- Presente um processo relativo às obras a realizar na residência 

da Sra. Laurinda Alves da Costa, residente no lugar de Rua das Ordens, 172, freguesia de 

Freixo, tendo como entidade intermediária a "Casa do Povo de Freixo". A Câmara Municipal 

deliberou por unanimidade, atribuir uma comparticipação no valor de 1.265,00 euros, a 

transferir para a "Casa do Povo de Freixo", entidade intermediária para a execução da obra, 

após a conclusão das obras .. ________________________ _ 

_ 4.13 - PONTE AMIGA- Presente um processo relativo às obras a realizar na residência 

da S1.a. Elsa Sofia Pereira Fiúza, residente no lugar de Outeiro, freguesia de Arcozelo, tendo 

como entidade intermediária a "ACRA - Associação Cultural e Recreativa de Arcozelo". A 

Câmara Municipal deliberou por maioria com a abstenção do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, 

atribuir uma comparticipação no valor de 4.990,00 euros, a transferir para a "ACRA -

Associação Cultural e Recreativa de Arcozelo", entidade intermediária para a execução da 

obra, após a conclusão das obras. ______________________ _ 

4.14 - VENDA DO LIVRO INTITULADO "PONTE DE LIMA 9o FESTIVAL 

INTERNACIONAL DE JARDINS/9TH INTERNATIONAL GARDEN FESTIVAL 

2013 - Ratificação do despacho proferido pelo Sr. Presidente da Câmara a 29 de maio 

de 2013. A Câmara Municipal deliberou por maioria com a abstenção do Sr. Vereador Dr. 

Filipe Viana, ratificar o despacho proferido pelo Sr. Presidente da Câmara a 29 de maio de 

2013, nos termos e para os efeitos do disposto no n°3 do artigo 68 da Lei 169/99 de 18 de 

setembro, republicado pela Lei n°5-A/02 de 11 de janeiro. ___________ __ _ 

_ 4.15 - PUBLICAÇÃO "TEATRO DIOGO BERNARDES - UM SÉCULO DE 

HISTÓRIA" - Retificação da deliberação de Câmara de 03 de abril de 2013. A Câmara 

Municipal deliberou por maioria com a abstenção do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, retiticar 
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a deliberação de Câmara de 03 de abril de 2013, no sentido de adquirir 30 exemplares ao 

preço unitário de 3,20 euros. ___________________ ____ _ 

4.16 - MERCADO MUNICIPAL - LOJA No 16 - Presente um oficio da firma 

"Meadelamar Unipessoal, Lda" a solicitar o arrendamento da loja n° 16 por ajuste direto. A 

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

Viana, aprovar o ajuste direto pelo valor de 193,80 euros à firma "Meadelamar Unipessoal, 

Lda.". 
----------------------------------

4.17 - ENTIDADE GESTORA DO BIKE PARK DE PONTE DE LIMA - Solicita 

autorização para a realização do evento "GT ENDURACE PRO PORTUGAL", a decorrer 

nos dias 8 e 9 de junho, na Serra de Arga. A Câmara Municipal deliberou por maioria com o 

voto contra do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, autorizar a realização do evento "GT 

ENDURACE PRO PORTUGAL", nos dias 8 e 9 de junho, na Serra de Arga. _ ____ _ 

_ 4.18 - ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE PONTE DE LIMA - Presente um ofício a 

solicitar a cedência do "Espaço Terra" da Expolima, no dia 13 de julho, para a realização de 

cerimónia de aniversário. A Câmara Municipal deliberou por maioria com a abstenção do 

Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, autorizar a cedência do "Espaço Terra" da Expolima no dia 13 

de julho, mediante o pagamento do valor de 250,00 euros. ____________ _ _ 

4.19 - CNE - AGRUPAMENTO DE ESCUTEIROS No 807 DE ARCOZELO E 

AGRUPAMENTO No 955 DE CARVOEIRO - Presente um email a solicitar autorização 

para a realização de feirinha nos meses de junho ou julho. A Câmara Municipal deliberou 

por maioria com a abstenção do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, autorizar a realização de 

feirinha no dia 07 de julho no Largo de Camões. Mais deliberou por maioria com a 

abstenção do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, isentar do pagamento de taxas. ______ _ 

4.20 - ESCOLA SECUNDÁRIA DE PONTE DE LIMA - Presente um oficio a 

solicitar a cedência do Recinto Desportivo da Correlhã - Ratificação do despacho proferido 

pelo Sr. Presidente da Câmara a 03 de junho de 2013. A Câmara Municipal deliberou por 

maioria com a abstenção do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, ratificar o despacho proferido 

pelo Sr. Presidente da Câmara a 03 de junho de 2013, nos termos e para os efeitos do disposto 

no n°3 do artigo 68 da Lei 169/99 de 18 de setembro, republicado pela Lei n°5-A/02 de 11 de 

Janeiro. _______________________________ _ 

_ 4.21 - GRUPO DE DANÇA 100% JOVEM - Presente um email a solicitar a alteração 

do dia da realização da feira no Largo de Camões para 16 de junho. A Câmara Municipal 

deliberou por maioria com a abstenção do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, autorizar a 

alteração do dia de realização da feira no Largo de Camões para o dia 16 de junho. Mais 
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deliberou por maioria com a abstenção do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, isentar do 

pagamento de taxas. 
~-----------------------------------------------------

_ 4.22 - ALTICEPÕES - Presente um ofício a solicitar autorização para a realização de 

um feirão no Largo de Camões no dia 21 de julho. A Câmara Municipal deliberou por 

maioria com a abstenção do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, autorizar a realização de feirão no 

dia 21 de julho no Largo de Camões. Mais deliberou por maioria com a abstenção do Sr. 

Vereador Dr. Filipe Viana, isentar do pagamento de taxas. 
--------------------------

4.23 ALARGAMENTO DE HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DE 

ESTABELECIMENTO COMERCIAL - Presente um requerimento em nome de António 

José Reis Alvelos a requerer o alargamento do horário de funcionamento do "Rio Neiva Café 

Bar" si to na A y'l de Sandiães,520, freguesia de Sandiães, até às 04:00 horas todos os dias dos 

meses de julho, agosto e setembro. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade, 

autorizar o alargamento de horário de funcionamento do "Rio Neiva Café Bar" até às 04:00 

horas todos os dias dos meses de julho, agosto e setembro de 2013 , a titulo precário, sendo 

revogada esta autorização caso hajam reclamações devidamente fundamentadas. ________ __ 

_ (05) ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS ______________ _ 

5.1 - CENTRO PAROQUIAL E SOCIAL DE SANTA CRUZ DO LIMA - Presente 

um oficio a solicitar a atribuição de um subsídio extraordinário para a realização de obras de 

ampliação do lar de idosos. A Câmara Municipal deliberou por maioria com a abstenção do 

Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, atribuir um subsídio extraordinário no valor de 6.931,62 

euros.~--------------------------------------------------------------

_ ADITAMENTO À ORDEM DE TRABALHOS:- Por se ter considerado de resolução 

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

Filipe Viana, aditar os seguintes assuntos à Ordem de Trabalhos:~------------------

_ (06) - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCEÇÃO E EXECUÇÃO DE UMA 

MASCOTE PARA O FESTIVAL INTERNACIONAL DE JARDINS - Emissão de 

parecer favorável para a abertura de procedimento por ajuste direto regime geral e à 

celebração de contrato ao fornecedor "João Pires Cutileiro" pelo valor de 20.000,00 

euros mais IV A à taxa legal em vigor. A Câmara Municipal deliberou por maioria com o 

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

procedimento por ajuste direto regime geral e à celebração de contrato ao fornecedor "João 

Pires Cutileiro" pelo valor de 20.000,00 euros mais IV A à taxa legal em vigor. -----------

_(07) - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ALUGUER DE ESTRUTURA DE 

OUTDOOR 8X3 NO ÂMBITO DO FESTIVAL INTERNACIONAL DE JARDINS -
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Emissão de parecer favorável para a abertura de procedimento por ajuste direto e à 

celebração de contrato ao fornecedor "ENIF, Comunicação e Publicidade" pelo valor de 

6.000,00 euros mais IV A à taxa legal em vigor. A Câmara Municipal deliberou por 

maioria com o voto contra do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, emitir parecer favorável à 

abertura do procedimento por ajuste direto e à celebração de contrato ao fornecedor ao 

fornecedor "ENIF, Comunicação e Publicidade" pelo valor de 6.000,00 euros mais IV A à taxa 

legal em vigor. __________________________ ___ _ 

_ (08) - Presente uma informação técnica da Chefe de Gabinete relativamente à venda 

do lote 6 do loteamento 5 no Pólo Industrial da Gemieira à "OfficeTotal, Lda" - A 

Câmara Municipal deliberou por maioria com a abstenção do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, 

de acordo com a informação de 2013/06/07 prestada pela Chefe de Gabinete, face á revogação 

pelo Orçamento de Estado de 2013 , da norma que previa a isenção de pagamento do IMT, do 

Estatuto dos Benefícios Fiscais à interioridade, ao valor patrimonial atribuído ao lote, revogar 

a deliberação de 11/07/2011, fixando o preço de venda do lote 5-6 em 12,00 euros/m2. __ _ 

_ (09) - RESULIMA - VALORIZAÇÃO E TRATAMENTO DE RESÍDUOS 

SÓLIDOS, S.A. -Proposta de protocolo - A Câmara Municipal deliberou por maioria com 

o voto contra do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, aprovar a proposta de protocolo, delegando 

competências no Sr. Presidente da Câmara para a assinatura do protocolo. _______ _ 

_ (10)- SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE PONTE DE LIMA E EQUIPA DO 

RSI DA CASA DE CARIDADE DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO- Presente 

um ofício a solicitar autorização para a realização de uma atividade lúdico-pedagógica na 

Piscina da Quinta de Pentieiros em S. Pedro D' Arcos, no período de 24 a 28 de junho. A 

Câmara Municipal deliberou por maioria com a abstenção do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, 

autorizar a realização da atividade a título gratuito. ____ ___________ _ 

_ (11) APROVAÇÃO DA ATA EM MINUTA:- Nos termos dos números 3 e 4, do artigo 

92°, da Lei no 169/99, de 18 de setembro, na redação que lhe foi dada pela Lei n.0 5-A/2002, 

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

imediatos. Esta deliberação foi tomada por maioria, com a abstenção do Sr. Vereador Dr. 

Filipe Viana. 
-----------------------------

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

Câmara declarou encerrada a reunião pelas dezassete horas e trinta minutos. ______ _ 

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