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PERIODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA: -----------------------------
_Usou da palavra em primeiro lugar o Senhor Presidente da Camara para deixar urn voto de 

agradecimento a mn conjtmto de entidades pela forma determinante e determinada como 

contribuiram para o sucesso da realizaryao das Festas Concelhias, as Feiras Novas. _______ _ 

_ Deixou desde logo um voto de felicitar;ao a Comissao de Festas, na pessoa da Senhora 

Presidente, Dr.a Ana Machado, e dar nota de que no computo geral resultou um balans;o 

amplamente positivo da realizayao das Feiras Novas. ______________ _ 

_ Dirigiu tambem um voto de agradecimento aos trabalhadores do mtmicipio pelo esforyo, 

zelo e empenho com que exerceram as suas func;oes. Deste voto sera dado conhecimento aos 

dirigentes dos varios serviyOS. _______________________ _ 

_ Congratulou-se tambem com a participayao, colaborayfto e coopera9ao das Juntas de 

Freguesia, das Associac;oes do Concelho, das Forc;as de Seguran<;a, P.S.P. e G.N.R., da 

Associa9ao Humanitaria dos Bombeiros Voluntaries de Ponte de Lima, e da U.L.S.A.M. 

_ Destes votos sera dado conhecimento as respetivas entidades. __________ _ 

_ Interven~·iio dos Vereadores: ---------------------------------

_Usou da palavra o senhor Vice-Presidente, Gaspar Martins, para se referir as inovac;oes 

verificadas este ano nas Feiras Novas, designadamente o espetaculo de Video Mapping que 

teve lugar no Largo de Camoes, as casas de banho m6veis, os pontos de encontro e a 

ordenac;ao dos espac;os de estacionamento. _______________________________ _ 

_ Fez ainda men<;ao a um aspeto menos positivo, e que se prende com o facto de na 

segtmda-feira se continuar a cobrar bilhete nos parques. _____________ _ 

_ Por fim procedeu a leitura de mna satira que compos relativamente ao cortejo hist6rico, e 

que se anexa a presente ata como documento nllinero urn. _______________________ _ 

_ 0 Senhor Presidente da Camara tomou de novo a palavra para propor urn voto de 

felicitac;oes aos atletas do Clube Nautico de Ponte de Lima, Hugo Figueiras e Joao Amorim 

pelas medalhas alcanc;adas nos Jogos Olimpicos da Juventude que se realizaram na 

Eslovaquia. ________________________________ _ 

_ Os Senhores Vereadores presentes acompanharam o sentido do voto proposto. ______ _ 

_ Seguiu~se a intervenc;ao da Senhora Vereadora Dr.a Ana Machado, que agradeceu a todos 

os limianos pela forma como apoiaram esta Comissao de Festas. __________ _ 

_ Fez ainda uma men9ao especial aos trabalhadores do Mtmicfpio, pela forma como 

colaboraram e contribuiram para a realizac;ao das festas. Jtmta uma Declara<;ao que anexa a 
presente ata como documento numero dois. __________________ _ 
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_A Senhora Vereadora continuou a usar da palavra para referir que a Via Verde AVC 

voltou a funcionar a partir do hospital Conde de Bertiandos, em Ponte de Lima. ____ _ 

_ Seguiu-se a intervenr;ao do Senhor Vereador Engo Manuel Barros para felicitar a Senhora 

Vereadora Dr.u Ana Machado, na qualidade de Presidente da Comissao de Festas pelo 

excelente trabalho que rea.Iizou, dignificando assim o concelho e os limianos. _____ _ 

_ Fez tambem nota positiva das casas de banho m6veis, dos pontos de encontro, real<;ou o 

facto de se ter cumprido o hon1rio confonne estava programado o que reflete uma eficaz 

orgruuza<;ao. _________________________________ _ 

_ Levantou contudo alguns pequenos reparos e que prendem essencialmente com atribuir;ao 

do terrado, com o a eventual dificuldade em chegar ao Hospital em viatura propria, numa 

situac;:ao de emergencia; referiu a fraca divulgac;:ao do espehkulo que se realizou na quarta

feii·a, noite em que se iniciaram as festividades. Corroborou a desnecessidade de cobranc;:a de 

parque na segunda-feira. ________________ _________________ _ 

_ Congratulou-se com as vitorias alcanc;:adas pelo Clube Nautico de Ponte de Lima;, __ _ 

_ Questionou sobre o ponto de situac;:ao das piscii1as de Ponte de Lima e de Freixo. Por fim 

perguntou sobre o como esta a Cuncionar o protocolo relativamente aos vereadores da 

oposis;fio. ____________ ____________ _ _____ _ 

_ Seguiu-se a interven<;ao do Senhor Vereador, Eng.0 Vasco FeiTaz, que deu OS parabens a 
Senhora Prcsidente da Associac;:ao Concelhia pela forma decorreram as festas. -------
_ Seguiu-se a intervenc;:ao do Senhor Vereador, Dr. Filipe Viana que se referiu aos criterios 

de atribuis;ao do teiTado; congratulou-se com o facto de o cortejo etnografico contemplar um 

carro com as bandeiras das varias freguesias do concelho. ______ _ ______ _ 

_ Propos tun voto de pcsar pelo falccimento, dia 9 de setembro, .do Dr. Antonio Carlos 

Lima, que exerceu mandate como Bastonario da Ordem dos Advogados. ___ ______ _ 

_ Mais propos que se enviem as mais sentidas condolencias a familia enlutada. ____ _ 

_ Os presentes acordaram por unanimidade com o proposto. _______ _____ _ 

_ Referiu-se ainda varias quest5es, a saber: a exish~ncia de uma fuga de agua na Rua do 

Outeiro em Vitorino de Piaes, e na freguesia de Poiares; assaltos em casas particulares; Plano 

de Preven<;ao da Corrup<;~o; Dcsccntralizac;:ao das reunioes de Camara; Vespa asiatica; 

Proccsso da Alta tensao; 19 de Setembro, celebrayao do 35° aniversario do Sistema Nacional 

de Saude; 22 de setembro, dia europeu sem carros. __________________ _ 

_ Tomou por t'im a palavra o Senhor Vereador Dr. Paulo Sousa, para se congratular como 

modo como decorreram as festas concclhias contribuindo dessa forma para elevar o nome e 

identidade das Feiras Novas. -------------------------------------------------
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_ 0 Senhor Presidente da Camara preston os esclarecimentos solicitados. ______ _ 

ORDEM DO DIA: Presente a ordem de trabalhos, foram tomadas as seguintes resoluy5es 

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

cumprimento do disposto no numero 2, do a1tigo 57°, da Lei n.0 75/2013, de 12 de setembro, e 

sem prejufzo da sua previa aprova'(ao sob a forma de minuta, para efeitos do disposto nos 

ntuneros 3 e 4 do citado artigo, deliberou aprovar a ata da reuniao reali zada em 01 de 

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

Esta deliberac;ao foi tomada por seis votos a favor e urn voto contra do Sr. Vereador Dr. Filipe 

Viana. ----------------------------------

_ (02) OBRAS PUBLICAS ---------- ------

_ 2.1 - EMPREITADA DE ''ALARGAMENTO DA ATUAL REDE DE ESGOTOS -

LOTEAMENTO DE CRASTO - RIBEIRA" - Aprova~tiio da minuta do contrato. A 

Camara Municipal delibcrou por maioria com seis votos a favor e um voto contra do Sr. 

Vereador Dr. Filipe Viana, aprovar a minuta do contrato. 0 Sr. Vereador Dr. Filipe Viana 

apresentou declarac;ao de voto que se anexa a presente ata, como documento numero tres e se 

considera con10 fazendo parte integrante da mesma. _______________ _ 

_ (03) JUNTAS DE FREGUESIA _______________ _ 

3.1 - FREGUESIA DE SA - Presente tun ot1cio a solicitar tuna comparticipa<;ao 

financeira destinada a obra de "Beneficiac;ao e pavimentac;ao de valetas junto a estrada 

municipal". A Camara Municipal deliberou por maioria com seis votos a favor e uma 

absten<;ao do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, atribuir uma comparticipa<;ao ftnanceira no valor 

de 4.531,50 euros, IV A inclu.ido a taxa legal em vigor, a transferir ap6s a conclusao da obra. 

0 Sr. Vereador Dr. Filipe Viana apresentou declarac;ao de voto que se anexa a presente ata, 

como documento ntlmero quatro e se considera como fazendo parte integrante da mesma. __ 

3.2 - FREG UESIA DE SANTA CRUZ DO LIMA - Presente urn oficio a solicitar tuna 

comparticipa<;ao linanceira destinada a obra de "Constrw;ao de muro de suporte na Rua da 

Ardega''. A Camara Municipal delibe•·ou por maioria com seis votos a favor e uma 

abstencyao do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, atribuir tuna comparticipac;ao de 70% ate ao 

montante maximo de 3.194,31 euros, IV A incluido, a transferir ap6s a conclusao da obra. 0 

Sr. Vereador Dr. Filipe Viana apresentou declara<;ao de voto que se anexa a presente ata, 

como documento n(tmero quatro e se considera como fazendo parte integrante da mcsma. __ 

3.3 FREGUESIA DE REBORDOES SANTA MARIA Contrato 

Interadministrativo para a Delega~ao de Competencias - Transportes Escolares -
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Aprova~ao. A Camara Municipal deliberou por maioria com seis votos a favor e um voto 

contra do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, aprovar o contrato interadministrativo. Mais 

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

Viana, submeter a apreciac;:ao e aprovac;ao da Assembleia Municipal. _ _______ _ 

_ 3.4 - FREGUESIA DE SA - Contrato Intcradministrativo para a Delega~ao de 

Competencias - Transportes Escolares - Aprova.yiio. A Camara Municipal deliberou por 

maioria com seis votos a favor e um voto contra do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, aprovar o 

contrato interadministrativo. Mais deliberou por maioria com seis votos a favor e um voto 

contra do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, submeter a apreciac;ao e aprovac;ao da Assembleia 

Municipal. _____________________________ _ 

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

_ 4.1 - AQUISI<;AO DE SERVI(:OS DE FOTOGRAFlA PARA 0 CENTRO DE 

INTERPRETA<;AO E PROMO<;AO DO VINHO VERDE - Emissao de parecer 

favoravcl a adjudica~ao c cclebra~ao de contrato ao fornecedor "Momcntos Autenticos -

Unipessoal, Lda.", pelo valor de 14.000,00 euros, acrescido de IVA a taxa legal em vigor. 

A Camara Municipal deliberou por maioria com seis votos a favor e uma abstenc;:ao do Sr. 

Vereador Dr. Filipe Viana, adiar este ass unto para uma proxima reuniao. 0 Sr. Vereador Dr. 

Filipe Viana apresentou dec]arac;:ao de voto que se anexa a presente ata, como documento 

nfunero quatro e se considera como fazendo parte integrante da mesma. _ _____ _ _ 

4.2 - AQUISI(:AO DE SERVI(:OS DE ESPETACULOS COM MUNDO SEGUNDO 

E PROJECTO BPM NO TEATRO DIOGO BERNARDES - Emissao de parecer 

favonivel a abertura de procedimento, adjudica~ao e celebra~ao de contrato ao 

fornecedor "EZNAB - Unipessoal9 Lda.'', pelo valor de 1.500,00 euros, acrescido de IVA 

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

um voto contra do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, emitir parecer favoravel a abertura do 

procedimento, adjudicac;:~o e celebrac;:~o do contrato ao fomecedor "EZNAB - Unipessoal, 

Lda.", pelo valor de 1.500,00 euros, acrescido de IV A a taxa legal em vigor. Mais deliberou 

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

o pre9o de bilheteira em 2 euros.O Sr. Vereador Dr. Filipe Viana apresentou decla.rac;:~o de 

voto que se anexa a presente ata, como documento ntunero tres e se considera como fazendo 

parte integrante da mesma. _ _______________________ _ 

4.3 - AQUISI<;AO DE SERVI<;OS DE IMPRESSAO DIGITAIS - Emissao de 

parecer favonivel a abcrtura de procedimeoto, adjudica~ao c cclebra~ao de cootrato ao 

fornecedor "lntactimagem, Lda.", pelo valor de 406,00 eutos, acr·escido de IVA a taxa 
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legal em vigor. A Camara Municipal deliberou por maioria com seis votos a favor e urn 

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

procedimento, adjudicac;ao e celebra9ao de contrato ao fornecedor ''lntactimagem, Lda.", pelo 

valor de 406,00 euros, acrescido de IV A a taxa legal em vigor. 0 Sr. Vereador Dr. Filipe 

Viana apresentou declarac;ao de voto que se anexa a presente ata, como documento numero 

trcs e se considera como fazendo parte integrante da mesma. ___________ _ 

_ 4.4 - AQUISI<;AO DE SERVI<;OS DE ALUGUER DE SOME LUZ PARA AS 

FEIRAS NOV AS - Emissao de parecer favoravel a abertura de procedimento, 

adjudica~ao e celebra~ao de contrato ao fornecedor "Guimaraes Pinto & Pinto, Lda.", 

pelo valor de 1.250,00 euros, acrescido de IV A a taxa legal em vigor. A Camara Municipal 

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

Viana, emitir parecer favonl.vel a abertura de procedimento, adjudicayaO e celebrac;ao de 

contrato ao fomecedor ''Guimaraes Pinto & Pinto, Lda.'', pelo valor de 1.250,00 euros, 

acrescido de IVA a taxa legal em vigor. A Dr.a Ana Machado nao votou, neste ponto, 

declarando-se impedida. 0 Sr. Vereador Dr. Filipe Viana apresentou declara9ao de voto que 

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

integrante da mesma. _________________________ _ 

4.5 - AQUISI(:AO DE SERVI<;OS DE CAMPANHA PUBLICITARIA NO 

AMBITO DAS FEIRAS NOV AS - Emissfio de parecer favonivel a abertura de 

proccdimcnto, adjudica~ao e celebra~ao de contra to ao fornecedor "Publidbirio, Lda", 

pelo valor de 500,00 euros, acrescido de IV A a taxa legal em vigor. A Camara Municipal 

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

Viana, emitir parecer favoravel a abettUJa de procedimento, adjudica9ao e celebra((ao de 

contrato ao fornecedor "Publidi<irio, Lda", pelo valor de 500,00 euros, acrescido de IVA a 
taxa legal em vigor. 0 Sr. Vereador Dr. Filipe Viana apresentou declara9ao de voto que se 

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

integrante da mesma. _________________________ _ 

_ 4.6 - AQUISI<;AO DE SERVI<;OS DE REPARA<;OES NO EDIFICIO DO 

JARDIM DE INFANCIA DE VILAR-ARCOZELO E CABA<;OS- Emissao de parecer 

favonivel a abertura de procedimento, adjudica~ao e celebra~ao de contrato ao 

fornecedor "Abilio dos Santos Menezes", pelo valor de 2.705,00 euros, acrescido de IVA 

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

e urn voto contra do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, emitir parecer favoravel a abe1tura de 

proccdimento, adjudica<;ffo e celebra<;ao de contrato ao fornecedor "Abilio dos Santos 
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Menezes", pelo valor de 2.705,00 euros, acrescido de IVA a taxa legal em vigor. 0 Sr. 

Vereador Dr. Filipe Viana apresentou declara9ao de voto que se anexa a presente ata, como 

documento numero tres e se considera como fazendo parte integrante da mesma. ____ _ 

_ 4.7- AQUISI<;AO DE SERVI<;OS DE VIGILANCIA E SEGURAN<;A PRIVADA 

PARA AS FEIRAS NOV AS 2014 - - Ratmca~Ao do despacho proferido pelo Sr. 

Presidente da Camara a 12 de agosto de 2014 de ad,judica~ao e celebra~ao de contrato 

ao fornecedor "Segurvez Seguran~a Privada, Lda." pelo valor de 20 000,00 euros, 

acrescido de IV A a taxa legal em vigor. A C!mara Municipal deliberou por maioria corn 

cinco votos a favor e tm1 voto contra do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, ratificar o despacho 

proferido pelo Sr. Presidente da Cfunara a 12 de agosto de 2014, nos termos e para os efeitos 

do disposto no 11°3 do artigo 35° da Lei 75113 de 12 de setembro, de adjudica~ao e celebra<rao 

de contrato ao fomecedor "Segurvez Seguranc;:a Privada, Lda." pelo valor de 20 000,00 euros, 

acrescido de IVA a taxa legal em vigor. 0 Sr. Vereador Dr. Filipe Viana apresentou 

declara9ao de voto que se anexa a presente ata, como documento nfunero tres e se considera 

como fnzendo parte integrante da mesma. _________________ _ 

_ 4.8 - AQUISI<;AO DE SERVI<;OS DE FORNECIMENTO E MONTAGEM DE 

COBERTURA METALICA PARA A ENTRADA DO CENTRO EDUCATIVO DE 

ARCOZELO - Emissiio de parecer favoravel para a abertura do procedimento por 

ajuste direto, ao fornecedor "Francisco Gomes, Lda.", pelo pre~o base de 6.500,00 euros, 

acrescido de IV A a taxa legal em vigor. A Camara Municipal deliberou po•· maioria com 

seis votos a favor e um voto contra do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, emitir parecer favoravel 

para a abettura do procedimcnto por ajuste direto, ao fomecedor ''Francisco Gomes, Lda.", 

pelo pre~o base de 6.500,00 euros, acrescido de IV A a taxa legal ern vigor. 0 Sr. Vereador 

Dr. Filipe Viana apresentou declarar;ao de voto que se anexa a presente ata, como documento 

nt'unero tres e se considera como fazendo parte integrante da mesma. _ _______ _ 

~4.9- INFORMA<;AO DA QUAL CONSTA OS COMPROMISSOS PLURIANUAIS 

ASSUMIDOS AO ABRIGO DA AUTORIZA<;AO PREVIA NO AMBITO DA LEI DOS 

COMPROMISSOS, APROV ADA PELA ASSEMBLEIA MUNICIPAL A 21 

DEZEMBRO DE 2013 - PARA CONHECIMENTO. A Cfunara Municipal tomou 

conhecimento. Mais deliberou por unanimidade, remeter para conhecimento a listagem a 
Assembleia Municipal. ________________________ _ 

_ 4.10 - ~'OS CAMINHOS DE GADAMEL~PORTO'' E "ORIGENS DAS 

ORIGENS! ... " DE MANUEL DA SILVA FERNANDES - Presente uma proposta da 

Comiss~o Editorial referente a aquisi9ao de tlinta exemplares de cada uma das obras, pelo 
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valor unitario 12,50 euros. A Camara Mtmicipal deliberou por maioria com cinco votos a 

favor e uma abstenc;ao do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, autorizar a aquisit;:ao de trinta 

exemplares de cada uma das obras, pelo valor unitario 12,50 euros. 0 Sr. Vice-Presidente 

neste ponto nao votou, declarando-se impedido. 0 Sr. Vereador Dr. Filipe Viana apresentou 

declarac;ao de voto que se anexa a presente ata, como documento numero quatro e se 

considera como fazendo parte integrante da mesma. ______________ _ _ 

_ 4.11 - ASSOCIA~AO HUMANITAluA DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE 

PONTE DE LIMA - Presente urn oficio a solicitar a cedcncia do restaurante da Expolima 

para os dias 27 e 28 de setembro para a realizat;:ao de urn almot;:o/convivio. A Cfunara 

Municipal deliberou por maioria com seis votos a favor e uma abstenc;ao do Sr. Vereador 

Dr. Filipe Viana, autorizar a cedencia do restaurante da Expo lima nos dias 27 e . 28 de 

setembro, mediante o pagamento de 250,00 euros, acrescido de IVA a taxa legal em vigor. 0 

Sr. Vereador Dr. Filipe Viana apresentou declarat;:ao de voto que se anexa a presente ata, 

como documento mimero quatro e se considera como fazendo parte integrante da mesma. 

_ 4.12 - ASSOCIA<;AO DESPORTIV A ''OS LIMIANOS" - Presente urn email a 

solicitar autorizac;ao para a realizac;ao de obras na bancada, para a colocat;:ao de urn bar. A 

C:~mara Municipal deliberou por maioria com seis votos a favor e uma absten9ao do Sr. 

Vereador Dr. Filipe Viana, autorizar a realizac;ao de obras na bancada, para a coloca<;ao de um 

bar, devendo o clube diligenciar no sentido de obter os pareceres necessarios junto das 

respetivas entidades. 0 Sr. Vereador Dr. Filipe Viana apresentou declarat;:ao de voto que se 

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

integrante da mesma. __________________________ _ 

4.13 - AGRUPAMENTO DE ESCOLAS ANTONIO FEI.Jc'> - Ratificac;ao do 

despacho proferido pelo Sr. Presidente de 28 de agosto, de cedencia do Audit6rio Rio Lima 

no dia 02 de setembro, no periodo compreendido entre as 9:15 e as 12:00 horas. A Camara 

Municipal deliher·ou por maioria com seis votos a favor e uma absten(ft\o do Sr. Vereador 

Dr. Filipe Viana, ratificar o despacho proferido pelo Sr. Presidente da Camara a 28 de agosto, 

nos tem1os e para os efeitos do disposto no n°3 do artigo 35° da Lei 75/13 de 12 de setembro, 

de cedencia do Audit6rio Rio Lima no dia 02 de setembro, no periodo compreendido entre as 

9:15 e as 12:00 horas. 0 Sr. Vereador Dr. Filipe Viana apresentou declara9ao de voto que se 

anexa a presente ata, como docmnento n(tmero quatro e se considera como t'azendo pa1te 

integrante da mesma. __________________________ _ 

_ 4.14 - ART NATURE FEST - II.a edi~lio- Presente um pedido de cedencia de palco e 

dois btmgalows na quinta de Pentieiros; para os dias 3 a 5 de outubro. A Camara Municipal 
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deliberou por maioria com cinco votos a favor, um voto contra do Sr. Vice-Presidente e uma 

absten9a0 do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, autorizar a cedencia do palco, alojamento para 

20 pessoas na Pousada da Juventude, 2 bungalows para 4 quatro pessoas, 2 bungalows para 2 

pessoas, visita guiada a Pentieiros para 30 pessoas e apoio na divulga~ao do evento. 0 Sr. 

Vereador Dr. Filipe Viana apresentou declara9ao de voto que se anexa a presente ata, como 

documento n(unero quatro c se considera como fazendo parte integrante da mesma. _ _ _ _ 

_ 4.15 - ADELIA LIMA - Presente urn email a solicitar a ced@ncia do Audit6rio da 

Biblioteca Municipal para o dia 25 de outubro, pelas 17:00 horas. A Camara Municipal 

deliberou por maioria com seis votos a favor e uma absten9ao do Sr. Vereador Dr. Filipe 

Viana, autorizar a ced8ncia do Audit6rio da Biblioteca Municipal para o dia 25 de outubro, 

pelas 17:00 horas. _ ____________ ________ _ ____ _ 

_ 4.16 - OFFICETOTAL- COMERCIO E SERVI<;OS, LDA. - Prescnte urn pedido de 

pagamento fracionado do lote L5-5 do Loteamento do P6lo da Gemieira. A Camara 

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

Dr. Filipe Viana, autorizar o pagamento fracionado do lote LS-5 do Loteamcnto do Polo da 

Gcmieira, com reserva de propriedade. 0 Sr. Vereador Dr. Filipe Viana apresentou declara~ao 

de voto que se anexa a presente ata, como documento nfunero tres e se considera como 

fazendo parte integrante da mesma. _______________ _____ _ 

_ 4.17- ACORDO DE PARCERTA ENTRE 0 MUNICIPIO DE PONTE DE LIMA E 

0 INSTITUTO DO EMPREGO E FORMA<;AO PROFISSIONAL, l.P. - Aprova~ao. A 

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

Vereador Dr. Filipe Viana, aprovar o acordo de parceria. ______ _ ______ _ 

_ (OS) APROVA<:="AO DA ATA EM MINUTA:- Nos tennos dos numeros 3 e 4, do artigo 

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

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

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

do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana. ____ _________________ _ 

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

Camara declarou encerrada a reuniffo pclas dczanove horas e quinze minutos. _____ _ 

Para constar se lavrou a prcscnte ata que, lida e achada confonne, vai ser assinada. _ __ _ 

\ 0?!"7' -----Fa: 
A Secretaria, 

r;enLLu~ \~ 



MUNICiPI~ 

A Historia Figurada do Nosso Cortejo 

Ao som de bombos. 
Concertinas, gaitas de foles, tamboretes de calxa balxa, 
Tocam trombetas, 
Para anunclarom as tretas 
Do cortejo que vai passar 
Que uns "pobres sem pensar'' 
Prepararam pra enganar. 
Desfilam reis, 
Rain has. 
Duques e outros mais, 
Desses que nesta terra pouco ou nada fizeram, 
Pra alom, do esfort;:o conseguldo de saber allmentar 
A lllteracia de um povo que de sede nao morrla (vlnagre se queria) 
Que muito sofria de fome 
Porque quem multo bebe e nada come. 
Enche o bucho e vai abaixo como o Drone. 
Pobre povo 
Trabalhava do nascer ao por-do-sol 
Para os celeiros encher. 
Debaixo do seu sereno senhor 
Enquanto alas vl!o cat;:ando e ballando nos sa lues 
Num luxuoso entretenimento 
Sorrlndo, bailando e assoblando pro ar, 
Vendo o povinho morrer 
A espemear com falta d'ar. 
Fartel-me do aplaudlr, 
Por tanto me apetecer rir, 
Da fantochada e daquela hlst6rla, 
De pobreza e de tristeza 
Ao perceber, 
Que em cento e quatro anos de Republica 
Ca nesta Terra nada se fez pra Ia meter. 
Quero crer que tlnham construldo escotas, 
lnstalado unlversldades. 
Construido o hospital e outras unidades. 
Pensava ainda, que a Republica tinha construido pontes. 
Estradas, auto estradas e que tinha sido ela, 
A pOr cobro as sa las rodadas 
Aos vestldos de rod a. 
Da alta moda de Paris, 
Pra elas serem cortejadas 
Ao pe dos grandes lagos com clsnes e chafarlz 
Lembrei·me do Monte da Madalena. 
Nas Cooperatives do vinho e da lavoura, 
56 para contrastar com a do Comorclo que Ia Ia a figurar. 
No mercado, nos jardins 
E tantos outros afins. 
Julguel ate que podia Ia caber, 
A Republica e o que na Nossa Terra se fez 
Que 9 dig no de se ver! 

Que linda representat;:ao: 
Da Republica ... 56 figurava o canhilo. 
Co' carne pra dar ao ciio, 
Despachados por um !lustre convertido, 
Que pra nao perder 0 "abrigo•., 
Mandou-os pra sepulture e pro jazigo. 
Vergonha nossa!.. Bom povo! 
De ruas. cheias como um ovo. 
Pra ver passar o passado, 
Bern demorado, 
Todinho bem figurado, pra todos poderem ver 
Que numas cabet;:as tontas, 
Como aquela do lnfiltrado, 
Que entrou na procisslio 
Sem nunca ser convidado (pobre lambao) 
E par all se manteve 
Apesar de escorrat;:adol 
"E mals um pobre dlabo!.." 
Bem vestldo e penteado, 
Pra juntar ao que e llumlnado, 
Pra refazer o gulao. 
Da velha hlst6rla do Condado ! I 

Para o ano Ia estarei, 
Para aplaudlr o Rei. 
Se ele, ... acaso nao vier, 
Esperarel Ia bem sentado 
Ate quando Deus quiserll 

Ponte de Lima, 17 de Setembro de 2014 

0 Vice-Presldente 
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FEIRAS NOVAS 

EXPOSI~AO 

As FEIRAS NOVAS 2014 decorreram, tal como programado, dentro dos parametros previstos. 

E da oplnlao da ACFN que dignificaram os limlanos eo Concelho. 

Como em qualquer evento desta dlmensao existem sempre momentos 6timos, muito bons, 

bons e menos bons. 

Consldero que as oplnioes dos limianos na sua justi~a e observa~~o atenta sera lmportante 

para melhorarmos nos anos futuros. 

Assim agrade~o todas as considerac;:oes, observac;:oes e opini5es que quelram enviar para o 

mail feirasnovas@cm-pontedelima.pt. 

A analise destes conteudos ajudara com certeza a trabalharmos melhor. 

Obrigada a todos os que ajudaram a tornar posslveis estas Festas. 

Ponte de Lima, 17 de setembro de 2014 

f Assoc: ia~ao Concelhia das Felras Novas Pra~a da Republica 4990.062 Ponte de Lirna 1 tel; 258900400 fax: 258900410 1 felr~snovas@cm-pontedciima.pt 1 NIF. 509699260 



MDV/MENTO 51 

DECLARACAO DEVOTO 

ftlfPE VIANA, Vereador eleito na lista independente do IIOYI!l£NTO 51, vern, no exercicio 

das suas fu~. declarar o seu voto contra, no ambito ao ponto 

J.) ; 4 J ,' lj ' 3 ~ K ' ~ J 4 ' ~I y . ~ ; 4 . 1 I' 4 . 8 I '1./ 6 i 
com os fundamentos e considerandos segUintes: 

1 - Considerando que nio lhe foram jUntos os respectiVos documentos para austentar a 

decisao em causa, com ~o tegaJ da lei das Autarquias Locais e des mais etementares 

direitos democrilticos.; 

2 - Considerancto que na reuntao de hoje, o ora Vereador nAo recebeu a respectiva 

~ do ponto em causa, uma regra geral no anterior e neste mandato, razAo peJa 

quat tambem foi intentada a competente ~judicial para o efeito; 

3 - Considerando que a nossa forma de estar impfica a envolvAnda d& toc:tos os agentes 

autarquicos na reatiza~ dum projecto em comum; cfr.: or~ participativo; partici~o 

civica, abertura a sociedade civil, serviyo impardal e permanente e partidpaylo de ideias; 

4 - Consk:ferando que a poHtica de falta de tl8btto democritico continUa, numa IOgfca de 

imposiyao e nao de di8logo t:Onstrutivo; 

5 - Considerando que a nossa VIla de Ponte de Uma, com 889 anos de exist~ncia, nos 

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

principia da repnasentatividade e do espirito ~ das nossas ratzea, \ 1 
£_ (opJSr'JP.t-~ ~~J., ~ tf'S'}'t\ }CAjJ!I"'o.") ~c.o.J.., C~ e.) o.y'rt"> ~NI~!. 
Face ao expenctiao, em coer!ncia mbocfAtica e com mundivid!ncia difereHte de conSiderar o 

princfpio da representatiVIdade, petas pes.soas e peto nosso temtOfto, voto contra. 

Ponte de Lima, 1i(le Setembro de 2014, 

0 Vereador do llovlmento 51, 

=:4iC;:, 
(Filipe Viana) 

1 



MOVIMENTO 51 

DECLARACAO DEVOTO 

FIUPE VIANA, Vereador eleito na lista independente do IIQV!IIENTO 51. vern, no exercfcio 

das suas fun¢es, declarar o seu voto abste~o. no Ambito do ponto 

3 1 ; 2 . ot · u . t ~ '4 . J o .- li. d.~ ~ft;t · A {~ ~ ~ . J 3 .~ H .) ~ .· . 
I I I' ? Fl , 

com os fundamentos e comiderandos seguintes: 

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

decis4o em causa, com viotayao legal da Lei das Autalqulas locais e dos- mais etementares 

direitos demoaaticos, sendo QUe alguns pontos nAo importariam a inclusAo nesta ordem. 

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

docum~ do ponto ern causa. uma regra geral no anterior e neste na'ldato, razAo peJa 

qual tambem foi intentada a competente ~judicial para o efeito.; 

3 - ConsicJerancto que a nossa forma de estar implica a ~ de todos os agentes 

autarquicos na rea~ dum projecto em comum; cfr.: ~ participativo; ~ 

.cfvica, abertura a sociedacte cmt. seMQO impart:iat e pennanente e participaQio de ideias: 

4 - Constderando Que a poUtica de fafta de habito demoa'atico continua, numa 16gica d& 

irnposifj:Ao e nio de dia1ogo construtivO\ 

5 - Considerando que a nossa Vila de Ponte de Uma, com 889 anos de existen~ nos 

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

principia eta representatividade e do espirito deii10Ct1Dico das nossas raizes. 

Face ao expendido, em coes9ncia democratica e com mundividencia diferenle de considerar o 

princfplo da representatividade, pelas pessoas e peto nosso territOrio, votD abstern;io. 

Ponte de~ 11de Setembro de 2014, 

0 Vereador do Movimento 51, 

~ -
(Filipe Viana) 

1 
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