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Reuniao de 27 de junho de 2013 

REUNIAO DA CAMARA MUNICIPAL 
DE 

PONTE DE LIMA 

Data da reuniiio: 27 dejunho de 2013 
Local da Reuniiio: Edificio dos Par;os do Concelho 

PRESEN<;AS: 

Presidente: 

Eng. Victor Manuel Alves Mendes 

Vereadores: 

Sr. Gaspar Correia Martins 
Enga Estela Susana da Rocha Almeida 
Dr. Manuel Alberto Carvalho Laranjeira 
Dr. Franclim Castro e Sousa 
Dr. Miguel Antonio Bacelar de Sousa Pires da Silva 
Dra Ana Maria Martins Machado 

2 

FALTAS: 0 Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, nao esteve presente na reuniao 
de Camara, por motivos pessoais/profissionais, pelo que a sua falta foi 
considerada justificada, tendo sido substituido pelo Sr. Vereador Dr. Manuel 
Alberto Carvalho Laranjeira. 

Inicio da Reuniiio: Catorze horas 

Encerramento: Dezasseis horas 

Secretdrio: Tecnica Superior: Dr. a Filomena Mimoso da Silva 

Prestou Colaborar;iio Tecnica: Ma Guilhermina Franco Pais 

Resumo Diario de Tesouraria: 
Saldo ..................... 12.542.640,25 euros 

OBS: 
A Ata foi aprovada por minuta 

, 

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

_Interven~iio dos Vereadores: ------------------------------------------

Usou da palavra em primeiro lugar o Senhor Presidente da Camara, para se congratular com 

OS exitos obtidos pelos atletas limianos, nos Europeus de Maratonas de Canoagem. 

Congratulac;ao que foi acompanhada pelos V ereadores presentes. ____________________ _ 

Seguidamente usou da palavra o Senhor Vereador, Dr. Franclim Castro e Sousa para 

manifestar o desagrado pela forma como decorreram as festividades da "Vaca das Cordas", 

mormente no que respeita ao facto do Grupo Folcl6rico de Poiares se ver impedido da sua 

normal actuac;ao ._Junta Declarac;ao que se anexa a presente ata. ______________________ _ 

0 Vice-Presidente da Camara prestou esclarecimentos quanta a este facto, alegando que os 

membros do grupo folcl6rico nao manifestaram qualquer descontentamento quanta a 

mudanc;a de local de actuac;ao. De resto foram tambem eles participantes animados da 

actividade que se desenvol veu no local. ______________________________________ _ 

Acrescentou ainda que a gestao do espac;o em causa - Largo de Cam5es - e da sua 

competencia, por forc;a da respectiva delegac;ao. ________________________________ _ 

0 Senhor Vereador Dr. Franclim Castro e Sousa tomou a palavra para propor urn voto de 

Felicitac;oes as Marchas de S. Joao, a freguesia da Correlha, da Seara e de Ponte de Lima. 

Junta Declarac;ao que se anexa a presente ata. ----------------------------------

_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 numero 2, do artigo 92°, da L@i n.0 169/99, de 8 de setembro, na 

redac;ao que lhe foi dada pela Lei n. 0 5-A/2002, de 11 de janeiro, 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 07 de junho de 2013 , pelo que vai a rnesrna 

ser assinada pelo Exrn. 0 Presidente e pelo Secretario. Esta deliberac;ao foi tornada por 

unanirnidade. 
------------------------------------------------------------

_(02) OBRAS PARTICULARES _ ______________ _ 

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

ALVARA DE LOTEAMENTO No 16/89- LOTE No 5 - Requerente: Herminia de Jesus 

Rocha Gomes Lima e Joao Manuel Fernandes de Lima - Promoc;ao da notificac;ao dos 

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

efeitos do disposto no n° 3 do art0
• 6° do RME. A Camara Municipal deliberou por 
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unanimidade, promover a notifica<;ao dos interessados, por vra edital, para efeitos de 

pronuncia e consulta, nos termos e para os efeitos do disposto no n° 3 do art0
• 6° do 

RME. 
-----------------------------------------------------------------

_Neste ponto entrou o Sr. Vereador Dr. Miguel Pires da Silva. __________ _ 

_ 2.2 - PROCESSO DE LOTEAMENTO No 28/95 - PEDIDO DE AL TERA<;AO AO 

AL V ARA DE LOTEAMENTO No 65/96 - LOTE No 21 - Requerente: Gaspar Oliveira 

Alves - Aprova~ao. A Camara Municipal deliberou por unanimidade, aprovar as altera<;5es 

ao alvani de loteamento n° 65/96, lote n° 21. 
-------------------------------------

_ 2.3 - PROCESSO DE LOTEAMENTO No 100/81 - PEDIDO DE ALTERA<;AO AO 

AL V ARA DE LOTEAMENTO No 100/81 - LOTE No 36 - Requerente: Manuel Pereira 

Vieira - 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 no 3 do are. 6° do RME 

A Camara Municipal deliberou por unanimidade, promover a 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 art0
• 6° do RME. 

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

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

3.1 - EMPREIT ADA DE "REDE VIARIA MUNICIPAL DE PONTE DE LIMA -

BENEFICIA<;AO DA VIA MUNICIPAL 1261 EM FORNELOS" - PA VIMENTA<;AO 

- Aprova~ao do Relatorio Final e Adjudica~ao. A Camara Municipal deliberou por 

unanimidade, aprovar o relat6rio final e adjudicar a empreitada a firma "Sebastiao da Rocha 

Barbosa, Lda. ", pelo valor de 316.462,50 euros mais IV A a taxa legal em vigor. ____ __ 

_ (04) JUNTAS DE FREGUESIA _______________ _ 

4.1 - REGUEsr.A fE XRCA - resente urn oficio a solicitar o adiantamentoaa 

terceira e quarta tranches referentes ao ano de 2013. A Camara Municipal deliberou por 

unanimidade, autorizar a transferencia da terceira e quarta tranches, com exce<;ao das verbas 

relativas a conserva<;ao da rede viaria. 
-----------------------------------------

_ 4.2 - FREGUESIA DE ANAIS - Presente urn oficio a solicitar uma comparticipa<;ao 

financeira destinada a obra de "Pavimenta<;ao da Via Municipal 1263. A Camara Municipal 

deliberou por unanimidade, delegar competencias na Junta de Freguesia, mediante 

celebra<;ao de Protocolo de Delega<;ao de Competencias,e transferir o montante 131 771, 25 

euros, ap6s a conclusao da obra. 
----------------------------------------------

4.3 - FREGUESIA DA BOALHOSA - Presente urn oficio a solicitar o adiantamento da 

terceira e quarta tranches referentes ao ano de 2013. A Camara Municipal deliberou por 
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unanimidade, autorizar a transferencia da terceira e quarta tranches, com exce9ao das verbas 

relativas a conserva9ao da rede viaria. _ ____________________ _ 

4.4 - FREGUESIA DE CABA<;::OS - Presente urn oficio a solicitar uma 

comparticipayao financeira destinada a obra de " Pavimenta9ao da Rua de S. Miguel". A 

Camara Municipal deliberou por unanimidade, delegar competencias na Junta de 

Freguesia, mediante celebrayao de Protocolo de Delega9ao de Competencias, e transferir o 

montante 64.182,42 euros, ap6s a conclusao da obra. _______________ _ 

4.5 - FREGUESIA DE ESTORAOS - Presente urn email a solicitar uma 

comparticipayao financeira destinada a realiza9ao de uma a9ao no ambito da candidatura ao 

PRODER - A9ao 2.3.2.1 Estabilizayao de Emergencia P6s Incendio 2010. A Camara 

Municipal deliberou por unanimidade, comparticipar em 50% ate ao montante maximo de 

2.131,49 euros, a transferir a medida da execu9ao dos trabalhos. ___________ _ 

4.6 - FREGUESIA DA F ACHA - Presente urn oficio a solicitar uma comparticipayao 

financeira destinada a obra de "Pavimentayao dos caminhos do Rio, Lavadouro, D. Dinis, 

Flores, Mimosas, Chao de Borgonha, Sagrada, Galga, Audiencia, Soalheiro, Costa e Quelha 

do Boco". A Camara Municipal deliberou por unanimidade, delegar competencias na Junta 

de Freguesia, mediante celebra9ao de Protocolo de Delegayao de Competencias, e transferir o 

montante 86.257,50 euros, a medida da execu9ao dos trabalhos. _ _ _________ _ 

_ 4.7 - FREGUESIA DE FONTAO- Presente urn oficio a solicitar uma comparticipayao 

financeira destinada a obra de " Pavimenta9ao de caminhos na freguesia". A Camara 

Municipal deliberou por unanimidade, delegar competencias na Junta de Freguesia, 

mediante celebra9ao de Protocolo de Delega9ao de Competencias, e transferir o montante de 

59.736,30 euros, ap6s a cone usao aa obra. 0 Sr. Vereador Dr. 1\ifiguel Pires da Silva neste 

ponto nao votou, declarando-se impedido por motivos pessoais. ___________ _ 

_ 4.8 - FREGUESIA DA LABRUJA - Presente urn oficio a solicitar uma comparticipayao 

financeira destinada a obra de "Beneficiayao da Via Municipal do Socorro". A Camara 

Municipal deliberou por unanimidade, delegar competencias na Junta de Freguesia, 

mediante celebra9ao de Protocolo de Delega9ao de Competencias, e transferir o montante de 

23.320,00 euros, ap6s a conclusao da obra. ___________________ _ 

_ Neste ponto entrou a Sr.a. Vereadora Enga. Estela Almeida·--------~--

_ 4.9 - FREGUESIA DA LABRUJA - Presente urn oficio a solicitar uma comparticipayao 

financeira destinada a obra de "Pavimentayao das ruas da Fonte de Codessal e Outeiro". A 

Camara Municipal deliberou por unanimidade, comparticipar em 100% as obras relativas a 
Rua do Outeiro, transferindo a verba de 2.862,00 euros, delegando competencias na Junta de 
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Freguesia, mediante celebrayao de protocolo de delegayao de competencias. Mais deliberou 

por unanimidade, comparticipar as obras na Rua Fonte de Codessal em 70% ate ao montante 

maximo de 25.378,35 euros, a transferir ap6s a conclusao das obras. _________ _ 

_ 4.10 - FREGUESIA DE NA VIO - Presente urn oficio a solicitar uma comparticipayao 

financeira destinada a obra de "Pavirnentayao das Ruas Fonte do Passal e Travessa do 

Monte". A Camara Municipal deliberou por unanimidade, comparticipar as obras nas Ruas 

Fonte do Passal e Travessa do Monte em 70% ate ao montante maximo de 9.423,40 euros, a 

transferir ap6s a conclusao das obras. _____________________ _ 

4.11 - FREGUESIA DE REBORDOES SANTA MARIA - Presente urn oficio a 

solicitar uma comparticipayao financeira destinada a obra de "Beneficiayao da Via Municipal 

1254". A Camara Municipal deliberou por unanimidade, delegar cornpetencias na Junta de 

Freguesia, mediante celebrayao de Protocolo de Delegayao de Cornpetencias, e transferir o 

montante de 83.740,00 euros, ap6s a conclusao da obra. ____ __________ _ 

4.12 - FREGUESIA DE REBORDOES SOUTO - Presente urn oficio a solicitar urna 

cornparticipayao financeira destinada a obra de "Pavirnentayao das Ruas de Insuela, Fundao, 

Lorigo e acesso ao campo de futebol". A Camara Municipal deliberou por unanimidade, 

comparticipar as obras de pavimentayao das ruas de Insuela, Fundao, Lorigo e acesso ao 

campo de futebol em 70% ate ao montante maximo de 32.662,84 euros, a transferir ap6s a 

conclusao das obras. 
-----------------------------

4.13 - FREGUESIA DA RIBEIRA - Presente urn oficio a solicitar urna 

comparticipayao financeira destinada a obra de "Beneficiayao de caminhos municipais". A 

Camara Municipal deliberou por unanimidade, delegar competencias na Junta de 

e rotoco DCle Delegayaooe Competencias, e transferir o 

rnontante de 158.936,40 euros, a medida da execuyao da obra. ___________ ~ 

4.14 - FREGUESIA DE SANDIAES - Presente urn oficio a solicitar urna 

comparticipayao financeira destinada a obra de "Alargamento da Via Municipal 1275". A 

Camara Municipal deliberou por unanimidade, delegar competencias na Junta de 

Freguesia, mediante celebrayao de Protocolo de Delegayao de Competencias, e transferir o 

rnontante de 7.738,00 euros, ap6s a conclusao da obra. ______________ _ 

_ Neste ponto entrou o Sr. Vereador Dr. Manuel Alberto Laranjeira. _ _____:_ ______ _ 

4.15 - FREGUESIA DE SERDEDELO - Presente urn oficio a solicitar uma 

comparticipayao financeira destinada a obra de "Pavimentayao da Rua da Cachada e 

Alargamento da Via Municipal 1253". A Camara Municipal deliberou por unanimidade, 

comparticipar ern 100% as obras relativas ao Alargamento da Via Municipal 1253, 



Reuniiio de 27 dejunho de 2013 7 

transferindo a verba de 5.639,20 euros, delegando competencias na Junta de Freguesia, 

mediante celebrac;ao de protocolo de delegac;ao de competencias. Mais deliberou por 

unanimidade, comparticipar as obras de Pavimentac;ao da Rua da Cachada em 70% ate ao 

montante maximo de 4.492,81 euros, a transferir ap6s a conclusao das obras. _ _____ _ 

4.16 - FREGUESIA DE ARCOZELO - Presente um oficio a solicitar uma 

comparticipac;ao financeira destinada a obra de "Beneficiac;ao da Estrada Municipal do 

Ribeiro". A Camara Municipal deliberou por unanimidade, delegar competencias na Junta 

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

montante de 24.249,62 euros, ap6s a conclusao da obra. _____________ _ 

4.17 - FREGUESIA DE BRANDARA - Presente um oficio a solicitar uma 

comparticipac;ao financeira destinada a obra de "Rua da Regadas". A Camara Municipal 

deliberou por unanimidade, comparticipar a obra da Rua da Regadas em 70% ate ao 

montante maximo de 12.284,85 euros, a transferir ap6s a conclusao das obras. _____ _ 

_ 4.18 - FREGUESIA DE CABRA<;::AO - Presente um oficio a solicitar uma 

comparticipac;ao destinada a obra de "Alargamento e Beneficiac;ao da Rua de Castanheiro 

Longo". A Camara Municipal deliberou por unanimidade, comparticipar em 90% ate ao 

montante maximo de 22.366,53 euros, no ambito dos subsidios de montanha, a transferir ap6s 

a conclusao dos trabalhos. ----------------- ----------

_(OS) ASSUNTOS DIVERSOS -------------------------------------------------

5.1 - AQUISI<;::AO DE SERVI<;::OS PARA CONTROLO DA QUALIDADE DA 

AGUA E ASSISTENCIA TECNICA DAS PISCINAS MUNICIPAlS - Emissao de 

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

contrato ao fornecedor "Corsar - quipamentos e Produtos Industriais, L a.", pelo 

valor de 6.210,00 euros acrescido de IV A a taxa legal em vigor. A Camara Municipal 

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

emitir parecer favonivel a abertura de procedimento por ajuste direto e a celebrac;ao de 

contrato ao fornecedor "Corsar - Equipamentos e Produtos Industriais, Lda.", pelo valor de 

6.210,00 euros acrescido de IVA a taxa legal em vigor. ___________ ~---

_ 5.2 - AQUISI<;::AO DE SERVI<;::OS DE VERDE HONRA NO AMBITO DA 

APRESENTA<;::AO DO EVENTO TRAIL DA SERRA D' ARGA - Emissao de parecer 

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

ao fornecedor "Santos & Trigueiro, Lda", pelo valor de 210,00 euros acrescido de IVA a 
taxa legal em vigor. A Camara Municipal deliberou por maioria com a abstenc;ao do Sr. 

Vereador Dr. Manuel Alberto Laranjeira, emitir parecer favoravel a abertura de procedimento I 7 
A 
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por ajuste direto e a celebra9ao de contrato ao fornecedor "Santos & Trigueiro, Lda", pelo 

valor de 210,00 euros acrescido de IV A a taxa legal em vigor. __________ _ 

_ 5.3 - AQUISI<;AO DE SERVI<;OS DE IMPRESSAO DE 3000 FOLHETOS "V ACA 

DAS CORDAS" - Emissao de parecer favonivel para a abertura de procedimento por 

ajuste direto e a celebrac;ao de contrato ao fornecedor "Tipoprado - Artes Gnificas, 

Lda", pelo valor de 170,00 euros acrescido de IV A a taxa legal em vigor. A Camara 

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

Laranjeira e voto contra do Sr. Vereador Dr. Franclim Castro e Sousa, emitir parecer 

favonivel a abertura de procedimento por ajuste direto e a celebrayaO de contrato ao 

fornecedor "Tipoprado- Artes Gnificas, Lda", pelo valor de 170,00 euros acrescido de IVA a 

taxa legal ern vigor.~--------------------~-----

5.4 - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO MINHO-LIMA- "Pacto Territorial 

Alto Minho 2020" - Aprovac;ao. A Camara Municipal deliberou por unanimidade, 

aprovar e ratificar o ato de assinatura do "Pacto Territorial Alto Minho 2020", praticado pelo 

Sr. Presidente a 20 de Junho de 2013, nos termos e para os efeitos do disposto no n° 3 do 

artigo 68° da Lei n° 169/99 de 18 de Seternbro, republicado pela Lei n° 5-A/02 de 11 de 

Janeiro. 
------------------- ------------

5.5 - ADENDA AO PROTOCOLO CELEBRADO ENTRE 0 MUNICIPIO DE 

PONTE DE LIMA E A CASADO POVO DE S.JULIAO DE FREIXO 03/02/2012, 

PARA A CONSTRU<;AO DE CRECHE - CASA DE MAGALHAES - Aprovac;ao. A 

Camara Municipal deliberou por unanimidade, aprovar a adenda ao protocolo. ____ _ 

_ 5.6 - PRO POST A DO SR. VEREADOR DA EDUCA<;AO, DR. FRANCLIM 

CASTRO SOUSA, QUA."NTO A CRrA<;A0"1JElJM~SPA<;O CrENCIA. DIVERTIDA 

EM CADA CENTRO EDUCATIVO, NA BIBLIOTECA, QUE PASSAAA A 

CONSTITUIR UM ESPA<;O DE SABER POLIV ALENTE EM TERM OS DE 

CONHECIMENTO E SABER - Aprovac;ao. A Camara Municipal deliberou por 

unanimidade, aprovar a proposta. ____________________ _ 

_ 5.7 - CENTRO DE INFORMA<;AO DO LIMA (CIL) DA AREA PROTEGIDA -

Presente uma informa9ao do responsavel da Area Protegida a inforrnar a necessidade de 

fixa9ao do pre9o de venda dos produtos de merchandising. A Camara Municipal deliberou 

por maio ria corn a abstenyao do Sr. V ereador Dr. Manuel Alberto Laranj eira, fixar os preyos 

de venda de porta chaves com log6tipo por 1,00 euro/unidade, lapis com borracha por 0,20 

centimos/unidade e do iman com log6tipo por 1,00 euro/unidade, de venda ao publico. ___ .., 
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_5.8 - SERVI(::O DA AREA PROTEGIDA - Fixa~ao de pre~o de venda do "Caderno 

do Professor do Espa~o CH~ncia Divertida". A Ciimara Municipal deliberou por 

unanimidade, fixar o pre9o de venda ao publico em 8,00 euros/unidade. _______ _ 

5.9 VENDA DE MATERIAL MERCHANDISING NO FESTIVAL 

INTERNACIONAL DE JARDINS- Presente uma informavao tecnica relativa a reduvao do 

prevo de venda das camisolas no Festival Internacional de Jardins. A Camara Municipal 

deliberou por unanimidade, aprovar a reduvao do prevo de venda ao publico das camisolas 

de anos anteriores, passando as mesmas a ter urn custo de 5,00 euros/crianva e em 6,00 

euros/adulto. ----------------------------------------------
5.10 VENDA DE MATERIAL MERCHANDISING NO FESTIVAL 

INTERNACIONAL DE JARDINS - Presente uma informavao tecnica relativa a fixavao do 

prevo de venda de pin's no FestivaUnternacional de Jardins. A Camara Municipal deliberou 

por unanimidade, fixar o pre9o de venda ao publico em 1,00 euro/unidade. __________ _ 

5.11 VENDA DE MATERIAL MERCHANDISING NO FESTIVAL 

INTERNACIONAL DE JARDINS- Presente uma informavao tecnica relativa a fixavao do 

prevo de venda de vasos no Festival Internacional de Jardins. A Camara Municipal deliberou 

por unanimidade, fixar o pre9o de venda ao publico em 3,50 euros/unidade. _________ _ 

_ 5.12 - MERCADO MUNICIPAL - LOJA No 11 - Autoriza~ao do trespasse da loja 

adjudicada ao Sr. Jose dos Santos Loureiro, representante legal do "Talho Loureiro", 

para "Destinos e Sabores - Restaura~ao, Lda.". A Camara Municipal deliberou por 

unanimidade, autorizar o trespasse da loja no 11 do Mercado Municipal. ______________ __ 

5.13 - PROTOCOLO ENTRE 0 MUNICIPIO DE PONTE DE LIMA E A 

ASSOC A.(::AO CULTURA: ''UNHA.SllO lrA""BO" - ROFERIA.S ASCOA 2013 -

Aprova~ao. A Camara Municipal deliberou por unanimidade, aprovar o protocolo. __ _ 

5.14 - EMPRESARIOS DE TAXIS DAVILA DE PONTE DE LIMA- Pedido de 

colocavao de 2 lugares reservados a taxis junto ao edificio da Expolima, nos dias em que se 

realizem eventos. A Camara Municipal deliberou por unanimidade, autorizar a coloca9ao de 

2 lugares reservados a taxis junto ao edificio da Expolima, nos dias em que se realizem 

eventos, devendo ser dado conhecimento aos interessados e a Policia de Seguranva Publica._ 

5.15 - GRUPO DESPORTIVO E CULTURAL DO NEIV A - Presente urn oficio a 

solicitar a cedencia do parque de estacionamento situado no Edificio das Finan9as, durante o 

periodo das "Feiras Novas-2013". A Camara Municipal deliberou por maioria com a 

abstenvao do Sr. Vereador Dr. Manuel Alberto Laranjeira, autorizar o solicitado. _____ _ 



Reuniao de 27 de j unho de 20 13 10 

5.16 - ESCOLA DESPORTIV A LIMIANA- Presente urn email a solicitar a isens;ao de 

taxas de utilizas;ao das Piscinas Municipais, no dia 08 de junho aquando da realizas;ao do 3° 

Torneio Interno de Natas;ao da EDL. A Camara Municipal deliberou por unanimidade, 

ratificar o despacho proferido pelo Sr. Presidente da Camara a 13 de junho de 2013, nos 

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

republicado pela Lei n°5-A/02 de 11 de janeiro. ___ -----'-------------

_ 5.17 - CASA DE CARIDADE DE NOSSA SENHORA DA CONCEI<;AO- Presente 

urn oficio a solicitar a interrups;ao do transito na Rua Agostinho Jose Taveira, no espas;o 

compreendido entre o Restaurante Gaio e a rua Joao Rodrigues de Morais, entre as 16:00 e as 

16:15 horas do dia 29 de Junho. A Camara Municipal deliberou por maio ria com a 

abstens;ao do Sr. Vereador Dr. Manuel Alberto Laranjeira, autorizar a titulo excepcional, a 

interrups;ao do transito no dia 29 de junho, entre as 16:00 e as 16:15 horas, na Rua Agostinho 

Jose Taveira, no espas;o compreendido entre o Restaurante Gaio e a Rua Joao Rodrigues de 

Morais. Mais deliberou por maioria com a abstens;ao do Sr. Vereador Dr. Manuel Alberto 

Laranjeira, comunicar a respectiva alteras;ao a Policia de Segurans;a Publica. ______ _ 

5.18 - BASKET CLUB LIMIENSE - Presente urn oficio a solicitar a isens;ao de 

pagamento na entrada das piscinas descobertas "Natura" durante a realizas;ao da festa de 

encerramento da epoca 2012/2013, no dia 30 de junho, no periodo compreendido entre as 

12:30 e as 13:30 horas a atletas e monitores. A Camara Municipal deliberou por maioria 

com a abstens;ao do Sr. Vereador Dr. Manuel Alberto Laranjeira, isentar do pagamento de 

taxas de utilizas;ao das piscinas descobertas "Natura", no dia 30 de junho de 2013, no periodo 

compreendido entre as 12:30 e as 13:30 horas. ________________ _ _ 

_ 5.19 - A.SSOCIA<;XOIJEJlA.SQUETEBOL rn:--vrA~f\.1)0-C:ASTELO-=-Cedencia 

do Audit6rio da Biblioteca Municipal para a realizas;ao de uma reuniao de clubes filiados na 

A.B.V.C. no dia 21 de junho, no periodo compreendido entre as 21:00 e as 23 :00 horas. 

Ratifica.;ao do despacho proferido pelo Sr. Vereador Dr. Franclim Castro e Sousa a 06 

de junho de 2013. A Camara Municipal deliberou por unanimidade, ratificar o despacho 

proferido pelo Sr. Vereador Dr. Franclim Castro e Sousa a 06 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·-----~-------------'----------

5.20 - AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS ANTONIO FEIJO - Pedido de 

cedencia da barraquinha para os dias 8 e 9 de junho. - Ratifica.;ao do despacho proferido 

pelo Sr. Vereador Dr. Franclim Castro e Sousa a OS de junho de 2013. A Camara 

Municipal deliberou por unanimidade, ratificar o despacho proferido pelo Sr. Vereador Dr. 
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Franclim Castro e Sousa a 05 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 

Janetro. _ ______________________________ _ 

5.21 - ACADEMIA FERNANDES FAO- Presente urn email a solicitar a cedencia do 

Audit6rio Rio Lima para a realizayao de audiyao de Classes de Conjunto, nos dias 28 e 29 de 

junho, no perfodo compreendido entre as 14:00 e as 18:30 horas e entre as 14:00 e as 17:00 

horas, para ensaio geral e concerto. A Camara Municipal deliberou por maioria com a 

abstenyao do Sr. V ereador Dr. Manuel Alberto Laranjeira, autorizar a cedencia do Audit6rio 

Rio Lima nos dias 28 e 29 de junho, no periodo compreendido entre as 14:00 e as 18:30 horas 

e entre as 14:00 e as 17:00 horas, para ensaio geral e concerto. ___________ _ 

_ 5.22 - ASSOCIA<;AO DE PAIS DE VITORINO DE PIAES - Pedido de cedencia da 

Escola do Payo para a realizayao de Festa de Fim de Ano, no dia 14 de junho, a partir das 

18:00 horas. Ratifica~ao do despacho proferido pelo Sr. Vereador Dr. Franclim Castro e 
Sousa a 06 de junho de 2013. A Camara Municipal deliberou por maioria com a abstenyao 

do Sr. Vereador Dr. Manuel Alberto Laranjeira, ratificar o despacho proferido pelo Sr. 

Vereador Dr. Franclim Castro e Sousa a 06 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 dejaneiro. __________________________ _ 

_ 5.23 - ASSOCIA<;AO DESPORTIV A "OS LIMIANOS" - Pedido de cedencia do 

refeit6rio da EB 2,3 de Arcozelo nos dias 8 e 9 de junho, para a realizayao do "IV Torneio 

Internacional Vila de Ponte de Lima". Ratifica~ao do despacho proferido pelo Sr. 

Vereador Dr. Franclim Castro e Sousa a 06 de junho de 2013. A Camm·a Municipal 

deliberou por unanimidade, ratificar o despacho proferido pelo Sr. Vereador Dr. Franclim 

Castro e Sousa a 06 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 

Janetro. __________________ _____________ _ 

5.24 - CLUBE NAUTICO DE PONTE DE LIMA - Presente urn email a solicitar a 

utilizayao das Piscinas do Festival de Jardins durante o programa "Ferias Desportivas". A 

Camara Municipal deliberou por maioria com a abstenyao do Sr. Vereador Dr. Manuel 

Alberto Laranjeira, autorizar apenas da parte de manha, a utilizayao das piscinas do Festival 

de Jardins durante o programa "Ferias Desportivas". ______ ________ _ 

_ 5.25- TRESPASSE DA LOJA No 30 NA RUA DR.LUIS NOGUEIRA DE BRITO, 

JUNTO AO EDIFICIO DAS FINAN<;AS. A Camara Municipal deliberou por 
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unanimidade, autorizar o trespasse da loja n° 30 na rua Dr. Luis Nogueira de Brito, junto ao 

edif1cio das finan9as. __________________________ _ 

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

6.1 - BATOTAS PONTE DE LIMA CLUBE DESPORTOS RADICAlS - Presente 

urn email a solicitar urn subsidio extraordimirio para a realiza9ao do "VII Downtown e XII 

Descida ao Sarrabulho". A Camara Municipal deliberou por maioria com a absten9ao do Sr. 

V ereador Dr. Manuel Alberto Laranjeira, atribuir urn subsfdio extraordimirio no valor de 

1.629,00 euros para a realiza9ao do "VII Downtown" eo valor de 1.221,70 euros para a "XII 

Descida ao Sarrabulho", a transferir ap6s a realiza9ao dos eventos. _________ _ 

_ ADITAMENTO A ORDEM DE TRABALHOS:- Por se ter considerado de resolu9ao 

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

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

_ (07) - CENTRO EUROPE DIRECT - Presente urn email a solicitar a cedencia de uma 

sala no Centro de Interpreta9ao das Lagoas de Bertiandos e S. Pedro D' Arcos no dia 26 de 

junho. Ratifica~ao do despacho proferido pelo Sr. Presidente da Camara a 25 de junho 

de 2013. A Camara Municipal deliberou por maioria como voto contra do Sr. Vereador Dr. 

Manuel Alberto Laranjeira, autorizar a cedencia. _________ _______ _ 

_ ESPA(:O DE INTERVEN<;AO ABERTO AO PUBLICO: Nao houve interven9ao do 

publico. _______________________________ _ 

(08) APROV A<;AO DA ACTA EM MINUTA:- Nos termos dos numeros 3 e 4, do 

artigo 92°, da Lei n° 169/99, de 18 de Setembro, na reda9ao que lhe foi dada pel a Lei n. o 5-

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

efeitos imediatos. Estade iberayaO foi tomada por maioria com aaostenyaO do Sr. Vereador 

Dr. Manuel Alberto Carvalho Laranjeira. ___________________ _ 

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

Camara declarou encerrada a reuniao pelas dezasseis horas. ____________ _ 

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

A Secretaria, 

06 ~tl 9. l.Q c CD n (\.J...w-:x> ~ 



DECLARA<;AO DEVOTO 

_5.3 - AQUISI<;AO DE SERVI<;OS DE IMPRESSAO DE 3000 FOLHETOS 

"V ACA DAS CORD AS" - Emissao de parecer favoravel para a abertura de 

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

"Tipoprado - Artes Graficas, Lda", pelo valor de 170,00 euros acrescido de IV A a 

taxa legal em vigor. 

Sobre o ponto acima transcrito passo a fundamentar o meu voto contra: 

Como e do conhecimento geral, o pais atravessa uma grave crise econ6mica que se 
consubstancia no aumento de impostos, redu9ao dos salarios, quebra no investimento 
empresarial, falencia de empresas e aumento do desemprego. Esta situa9ao leva ao 
aumento da pobreza, da depressao social, da criminalidade e da miseria. Cumpre-nos 
estar atentos aos sinais de desestabiliza9ao social e de desintegra9ao familiar, de modo a 
poderem-se atacar os problemas numa atitude preventiva, resolvendo os casos e 
estimulando os cidadaos a procurar novos projectos de vida. 
0 Municipio tern urn papel importante a desempenhar nesta materia, podendo ir mais 
longe com o exemplo de recorrer a servi9os de cidadaos e empresas locais, no sentido 
de assim contribuir para que os empresarios limianos possam garantir os postos de 
trabalho e as empresas possam subsistir. 
Concerteza que esta atitude sera bern acolhida no meio social local e proporcionara uma 
maior proximidade entre o Municipio e os seus municipes estabelecendo uma cadeia de 
solidariedade, salvaguardando os interesses municipais, empresariais e sociais. 

1. Considerando que as artes graticas estao a atravessar uma crise profunda. 

2. Considerando que estao em risco de fechar as suas portas. 

3. Considerando que varias familias serao afectadas. 

4. Considerando que se traduzira no aumento de desemprego. 

RECOMENDA-SE: 

Que a Camara Municipal, obrigatoriamente, sempre que necessite de recorrer a 
trabalhos graficos, seja qual for o montante, tambem solicite or~amentos as 
graficas locais como a MPRINT; CARDEAL SARAIV A; GRAFISLIMIA, 
LETHES ARTES GRAFICAS, GRAFICA DA GRACIOSA e qualquer outra 
grafica que exista no concelho de Ponte de Lima. 

Ponte de Lima, 27 de Junho de 2013 



A V ACA DAS CORDAS EM 2013 

Como se sabe foi a primeira vez que a corrida da V aca das Cordas se realizou a urna 
sexta-feira, infelizmente atropelando a tradi9ao e o contexto sociocultural do 
acontecimento. Para alem disso ja se vai tomando uso o animal nao dar as tres voltas a 
igreja Matriz, facto que considero lamentavel. Mas para alem disso a noite da Vaca das 
Cordas tomou Ponte de Lima urn espa9o de balb&dia e de desrespeito pelos valores que 
mantiveram o nosso rincao natal como uma marca distintiva das dernais localidades 
portuguesas. 

Ponte de Lima, urna vila aristocrata onde o povo se concerta nurna harmonia superior, 
orgulhoso do seu patrim6nio, dos seus costumes e das suas tradi9oes. 

Ponte de Lima, urna vila de nobres e republicanos que sempre se respeitaram de urna 
forma elevada, elevando o nome da terra e do concelho. 

Ponte de Lima, urna vila onde sempre residiu a diversidade, assente no dialogo, na 
coopera9ao e na solidariedade. 

Manter estes valores nao e s6 urna responsabilidade, e urn dever de cada limiano que se 
preze. Podem-se aliar a estes valores os conceitos de modernidade que nao coloquem 
em causa a identidade de urna terra e de urn povo. 

A noite da Vaca das Cordas e os dois dias subsequentes constituiram urna hurnilha9ao 
para este valores e para esta identidade, culminando com a atitude prepotente de mudar 
o local da tenda dos feiroes do folclore, cujo grupo folcl6rico de Poiares foi irnpedido 
de actuar, a nao ser que o fizesse ao som do hip-hop. 
Atentar contra o folclore, e atentar contra a ruralidade, contra a cultura popular, contra 
as tradi9oes e contra os costumes. 

Por isso deixo aqui o meu desacordo pela forma como decorreu a noite das Vaca das,----
Cordas, onde os elevados decibeis do Largo deS. Joao, da rua do Rosario e do Largo de 
Camoes tomaram conta da festa e irnpediram urn convivio salutar ao som que e da nossa 
terra - as concertinas - e a dan9a que e do nosso povo - o folclore. Os dias subsequentes 
seguiram no mesmo tom depreciativo da irnagem de Ponte de Lima. 

Aqui fica o reparo, desejando que a proxima Vaca das Cordas seja a festa a que todos 
nos habituamos e sempre trouxe milhares de visitantes. 

Ponte de Lima, 24 de Junho de 2013 

OVEREAD 

Cl. ........... c.R- '......r- .. !,... -"'--P" 

- · 



MARCHAS DE S. JOA.O 

Ponte de Lima deve manter-se em alta todo o ano e em todos os momentos. Para que tal 
seja possivel e necessaria respeitar os valores que fizeram da urbe uma vila com 
prestigio e com muitos admiradores. Nem tudo tern sido positivo e isso convida-nos a 
"pensar Ponte de Lima" , uma reflexao necessaria, tao urgente para que a vila e o 
concelho sejam vistos como urn territ6rio de excelencia. 
Consideramos nao ser dificil este trabalho, basta seguirmos o exemplo da populac;ao, 
que constantemente se disponibiliza para apoiar e tomar iniciativas grandiosas que 
projectam Ponte de Lima para os altos patamares que deve ocupar. 

Como limiano nao poderia ficar indiferente as marchas sanjoaninas que desfilaram pelas 
ruas da vila no passado dia 22 de Junho. Este acontecimento, no passado, fez das Festas 
deS. Joao urn grande evento que atraia milhares de pessoas a Ponte de Lima. Ao tempo 
eram as marchas do Arrabalde, do Pinheiro e da Alem da Ponte. 

Ha alguns anos atras a Associac;ao das Marchas de S. Joao iniciou o seu trabalho de 
recuperac;ao das marchas. Sabemos que o caminho nao foi , nem e facil. A Marcha da 
Vila tern persistido na luta assegurando a sua participac;ao todos os anos. Ultimamente 
conquistou a Freguesia da Seara e a freguesia da Correlha para as marchas de S. Joao. 
Ano ap6s ano as marchas tern melhorado. A tradic;ao que classifica Ponte de Lima como 
urn destino de excelencia, foi-se recuperando. 
A sociedade civil afirma-se, o voluntariado cresce, a paixao em ser limiano reacende-se. 

Em 2013 as marchas de S. Joao atingiram uma qualidade excelente, a alegria, a arte, a 
paixao voltaram as ruas de Ponte de Lima. Esta de parabens a Associac;ao das Marchas 
de S. Joao, as freguesias da Correlha e da Seara. Por v6s sinto orgulho em ser limiano. 
Ponte de Lima regressou aos patamares da excelencia. Cumpre a cada urn nao deixar 
que haja recaidas. Cumpre a cada urn manter a chama acesa. Inventar o que? Nao ha 
nada para inventar, ha tudo para melhorar o que ja fazemos bern. 

Proponho o envio de felicitac;oes e agradecimentos do Municipio a Associac;ao das 
Marchas deS. Joao e as freguesias da Correlha e da Seara, pelos grandes momentos que 
proporcionaram com o desfile das suas belas marchas. 

Ponte de Lima, 26 de Junho de 2013 
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