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Reunião de 09 de dezembro de 2014 

REUNIÃO DA CÂMARA MUNICIPAL 
DE 

PONTE DE LIMA 

Datl' da reunião: 09 de dezembro de 2014 
Local (/a Reunião: Edifício dos Paços do Concelho 

PRESENÇAS: 

Presidente: 
Eng. Victor Manuel Alves Mendes 

Vereadores: 
Sr. Gaspar Correia Martins 
Dr" Ana Maria Martins Machado 
EngO Manuel Pereira da Rocha Barros 
EngO Vasco Nuno Magalhães Velho de Almeida Ferraz 
Dr. Filipe Agostinho Cruz Viana 
Dr. Paulo Jorge da Cunha Barreiro de Sousa 

FALTAS: ---

Inicio (/a Reunião: Quinze IIoras 

Encerramento: Dezassete floras 

Secretário: Técnica Superior Dr." Filomena Mimoso (/a Silva 

Prestou Colaboração Técnica: Ma Guilhermilw Franco 

Resumo Diário de Tesouraria: 
Saldo ............... ...... 13.682.132,33 euros 

OBS: 
A Ata foi aprovada por minuta 
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PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIÁ: ___________ _ 

__ Usou da palavra em primeiro lugar o Senhor Presidente da Câmara para propor aos 

Vereadores presentes um voto de felicitações a Mariano Pires, pela sua participação nas Rotax 

MAX Challenge Grand Finais 20/4, vulgannente conhecida por Finais Mundiais de karting, 

entre 2S e 29 de novembro, no Kartódromo Internacional Lucas Guerrero, em Valência. 

_ O facto de se ter apurado para as finais constituiu um feito digno de nota. Face à 

performance que vem demonstrando e à sua juventude promete ser uma esperança limiana no 

karting nacional e internacional. _________________ ______ _ 

Propôs também um voto de felicitações a André Lima Araújo, arquiteto e ilustrador 

limiano, com vários trabalhos realizados para a Marvel, empresa que representou na Comic 

Con Portugal, reali zada em 6 de dezembro último. É um dos mais bem sucedidos jovens 

autores de banda desenhada portugueses. ________________ ___ _ 

__ Apresentou ainda um outro voto de felicitações, este dirigido à Secção de Patinagem 

Artística da Associação Desportiva "Os Limianos" pela conquista do I ° Lugar, na categoria 

de infantis da Taça Esperança da Associação de Patinagem do Minho., ________ _ 

O Senhor Presidente continuou a sua intervenção para se associar à homenagem feita pela 

Junta de Freguesia de Arcozelo ao pároco Manuel Barbosa Miranda pelos 49 anos dedicados 

ao serviço da comunidade. _______________________ ___ _ 

Os Senhores Vereadores presentes deliberaram por unanimidade acompanhar as 

propostas do Senhor Presidente. Destes votos será dado conhecimento aos visados. ____ _ 

Intervenção dos Vereadores: _______________________ _ 

_ Usou da palavra a Senhora Vereadora Dr.' Ana Machado para dar nota de excelência à 

capacidade de transformação do Restaurante Panorâmico da Expolima. Esta capacidade foi 

amplamente demonstrada aquando da realização de um Congresso de nível internacional, cuja 

sala evidenciou toda a sua polivalência. Dirigiu também Ullla palavra de apreço aqueles que 

colaboraram na adaptação do espaço em causa. _________________ _ 

__ Seguiu-se a intervenção do Vereador Eng.o Manuel Barros que propôs um voto de 

felicitações, que anexa à presente ata COlllO documento número um, à Jlmta de Freguesia de 

Arcozelo pela Comemoração do 10° Aniversário da Elevação a Vila. _________ _ 

_ Propôs também lUn voto de Felicitações, que anexa à presente ata como documento 

nlunero dois, à Banda de Música de Ponte de Lima, pela comemoração do seu 224° 

aniversário. ________________________________ _ 
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_ Apresentou um voto de pesar, que anexa à presente ata como documento número três, 

pelo falecimento de João Álvaro Rocha, um arquiteto que deixou a sua marca em algum do 

edificado de Ponte de Lima,, ________________________ _ 

_ Os votos apresentados foram acompanhados pelo Senhor Presidente da Câmara e pelos 

Senhores Vereadores presentes, à exceção do Senhor Vereador Dr. Fi lipe Viana que não se 

associou ao voto proposto à Junta de Freguesia dc Arcozelo, por, ainda hoje duvidar que a 

elevação a vila tenha produzido beneficios, ____________ ___ ___ _ 

_ Seguiu-se a intervenção do Senhor Vereador, Dr. Filipe Viana, que se referiu a várias 

questões, a saber: 09 de dezembro, Dia Mundial do Combate à Corrupção; Processo das 35/40 

horas; Estágios PEPAL; Processo da Alta Tensão; 05 de dezembro, Dia Internacional do 

Voluntariado; 03 de dezembro, Dia Internacional das Pessoas com Deficiência e IOde 

dezembro, Dia da Declaração Universal dos Direitos do Homem, _ _________ _ 

_ O Senhor Presidente da Câmara e os Senhores Vereadores prestaram os esclarecimentos 

solicitados, _ _____________________________ _ 

_ 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 57°, da Lei n,o 75/2013 , de 12 de setembro, 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 24 de 

novembro de 2014, pelo que vai a mesma ser assinada pelo Exmo, Presidente e pela 

secretária, Esta deliberação foi tomada por maioria com cinco votos a favor e dois votos 

contra dos Srs, Vereadores Dr. Filipe Viana e EngO Manuel Barros, O Sr. Vereador EngO 

Manuel Barros apresentou declaração de voto, que se anexa à presente ata, como docLlmento 

número quatro e se considera como fazendo palie integrante da mesma, ________ _ 

_ (02) OBRAS PARTICULARES _______________ _ 

_ 2.1 - PROCESSO DE LOTEAMENTO N° 28/95 - PEDIDO DE ALTERAÇÃO AO 

ALV ARÁ DE LOTEAMENTO N° 65/96 - Lote n° t - Ruas das Oliveiras, 52 - Feitosa -

Requerente: Alfredo Baptista Amorim Soares - Aprovação da alteração. A Câmara 

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

Dr. Filipe Viana, aprovar a alteração, O Sr, Vereador Dr, Filipe Viana apresentou declru'ação 

de voto, que se rulexa à presente ata, como documento número cinco e se considera eomo 

fazendo parte integrante da mesma, _______ _______________ --_ 
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_ 2.2 - OFFICETOTAL - COMÉRCIO E SERViÇOS, LDA. - Presente um pedido de 

isenção de pagamento de taxas do lote L5-5 do Loteamento do Pólo da Gemieira. A Câmara 

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

Dr. Fil ipe Viana autorizar a redução de 50% de pagamento de taxas da licença de construção. 

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

Filipe Viana, que, caso se verifique, no ano seguinte ao início da laboração, a redução do 

número de postos de trabalho, a Câmara Municipal arroga-se o direito de retirar os beneficios 

concedidos. Os Srs. Vereadores Dr. Filipe Viana e Eng". Manuel Barros apresentaram 

declarações de voto, que se anexam à presente ata, como documentos números cinco e seis e 

se consideram como fazendo parte integrante da mesma. _____________ _ 

_ (03) JUNTAS DE FREGUESIA. ________________ _ 

3.1 - FREGUESIA DE S. PEDRO D' ARCOS - Presente um oficio a solicitar uma 

comparticipação financeira destinada à obra de "Reparação de muro de suporte na Rua do 

Trogal". A Câmara Municipal deliberou por unanimidade atribuir uma comparticipação 

financeira de 70% até ao montante máximo de 1.157,52 euros, IV A incluído, a transferir após 

a conclusão da obra. ----------------------- --
_3.2 - FREGUESIA DA FEITOSA - Presente um ofIcio a solicitar a cedência de palco 

para os dias 12, 13 e 14 de dezembro, para a realização das Festas em Honra de Santa Luzia. 

A Câmara Municipal deliberou por maioria com seis votos a favor e tuna abstenção do Sr. 

Vereador Dr. Filipe Viana, autorizar a cedência de um palco para os dias 12, 13 e 14 de 

dezembro, para a realização das Festas em Honra de Santa Luzia. O Sr. Vereador Dr. Filipe 

Viana apresentou declaração de voto, que se anexa à presente ata, como documento número 

sete e se considera como fazendo parte integrante da mesma. _________ __ _ 

3.3 - FREGUESIA DE ARCOZELO - Pedido de adiantamento das verbas do contrato 

de execução e do apoio 11nanceiro relativo ao ano de 2015. A Câmara Municipal deliberou 

por maioria com seis votos a favor e lima abstenção do Sr. Vereador Dr. Fil ipe Vi~U1a, 

autorizar o adiantamento das verbas do contrato de execução e do apoio financeiro relativo ao 

ano de 20 15, com exceção da verba que respeita à limpeza da rede viária O Sr. Vereador Dr. 

Filipe Viana apresentou declaração de voto, que se anexa à presente ata, como documento 

número sete e se considera como fazendo parte integrante da mesma. _________ _ 

_ (04) ASSUNTOS DIVERSOS ________________ _ 

_ 4.1 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TIPOGRAFIA REFERENTE A VÁRIOS 

EVENTOS - Emissão de parecer favorável à abertura de procedimento, adjudicação c 

celebração de contrato ao fornecedor "Manuel José Pereira de Sousa Ferreira", pelo 
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valor de 91,00 euros, acrescido de IV A à taxa legal em vigor. Câmara Municipal 

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

Viana, emitir parecer favorável à abertura de procedimento, adjudicação e celebração de 

contrato ao fornecedor "Manuel José Pereira de Sousa Ferreira", pelo valor de 91,00 euros, 

acrescido de IVA à taxa legal em vigor. O Sr. Vereador Dr. Filipe Viana apresentou 

declaração de voto, que sc anexa à presente ata, como documento número nove e se considera 

como fazendo palte integrante da mesma, ________________ ___ _ 

_ 4.2 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE SANEAMENTO - Emissão de parecer 

favorável à abertura de procedimento, adjudicação e celebração de contrato ao 

fornecedor "Manuel Ribeiro - Limpeza e Saneamento, Lda.", pelo valor de 4.360,00 

euros, acrescido de IVA à taxa legal em vigor. A Câmara Municipal deliberou por 

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

parecer favorável à abeltura de procedimento, adjudicação e celebração de contrato ao 

fornecedor "Manuel Ribeiro - Limpeza e Saueamento, Lda,", pelo valor de 4.360,00 euros, 

acrescido de IV A à taxa legal em vigor. O Sr. Vereador Dr. Filipe Viana apresentou 

declaração de voto, que se anexa à presente ata, como documento número nove e se considera 

como fazendo parte integrante da mesma, ___________________ _ 

_ 4.3 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARAÇOES EM DIVERSAS 

ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS - Emissão de parecer favorável à abertura de 

procedimento, adjudicação e celebração de contrato ao fornecedor "Servilocal -

Serviços Metalomecânicos, Lda.", pelo valor de 957,34 euros, acrescido de IVA à taxa 

legal em vigor. A Câmara Municipal deliberou por maioria com seis votos a favor e um 

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

procedimento, adjudicação e celebração de contrato ao fOl11ecedor "Servilocal - Serviços 

Metalomecânicos, Lda,", pelo valor de 957,34 euros, acrescido de IV A à taxa legal em vigor. 

O Sr. Vereador Dr. Filipe Viana apresentou declaração de voto, que se anexa à presente ata, 

como documento número nove e se considera como fazendo parte integrante da 

mesma, ______________________________ _ 

_ 4.4 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE POLIMENTO E ENVERNIZAMENTO UE 

SOALHO E RODAPÉ NO JARDIM DE INFÂNCIA DE REBORDOES SOUTO -

Emissão de parecer favorável à abertura de procedimento, adjudicação c celebração de 

contrato ao fornecedor "Abilio dos Snntos Menezes", pelo vulor de 882,00 euros, 

ucrescido de IV A à taJ(a legal cm vigor. A Câmara Municipal deliberou por maioria com 

seis votos a favor e um voto contra do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, emitir parecer favorável 
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à abertura de procedimento, adjudicação e celebração de contrato ao fornecedor "Abílio dos 

Santos Menezes", pelo valor de 882,00 euros, acrescido de IV A à taxa legal em vigor. O Sr. 

Vereador Dr. Filipe Viana apresentou declaração de voto, que se anexa à presente ata, como 

documento número nove e se considera como fazendo parte integrante da mesma. _ ___ _ 

_ 4.5 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE DIREITOS DE AUTOR REFERENTES A 

VÁRIOS ESPETÁCULOS - Emissão de parecer favorável à abertura de procedimento, 

adjudicação e celebração de contrato ao fornecedor "Sociedade Portuguesa de Autores", 

pelo valor de 1.051,70 euros, isento de IVA. A Câmara Municipal deliberou por maioria 

com seis votos a favor e wna abstenção do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, emitir parecer 

favorável à abertura de procedimento, adjudicação e celebração de contrato ao fornecedor 

"Sociedade Portuguesa de Autores", pelo valor de 1.051 ,70 euros, isento de IVA O Sr. 

Vereador Dr. Filipe Viana apresentou declaração de voto, que se anexa à presente ata, como 

documento número sete e se considera como fazendo parte integrante da mesma. ____ _ 

_ 4.6 - PROTOCOLO ENTRE O MUNICíPIO DE PONTE DE LIMA E 

FAMIL YSEARCH - Aprovação. A Câmara Municipal deliberou por maioria com seis 

votos a favor e uma abstenção do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, aprovar o protoeolo. __ _ 

_ 4.7 - AUTORIZAÇÃO DE ABERTURA DE UMA CONTA BANCÁRIA - Presente 

uma informação da Chefe de Gabinete relativa à necessidade de abertura de uma conta 

bancária especifica. A Câmara Mtmicipal deliberou por maioria com seis votos a ravor e um 

voto contra do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, autorizar a abertura de conta bancária 

especifica. O Sr. Vereador Dr. Filipe Viana apresentou declaração de voto, que se anexa à 

presente ata, como documento número cinco e se considera como fazendo parte integrante da 

mesma., _________________________________ _ 

_ 4.8 - PONTE AMIGA - Presente o processo relativo às obras a realizar na residência da 

Sr." Rosa Alice Correia de Lemos, residente na Rua da Portela, nO 99, em Poiares, tendo como 

entidade intermediária a "Casa de Caridade Nossa Senhora da Conceição". A Câmara 

Municipal deliberou por maioria com seis votos a tàvor e uma abstenção do Sr. V crcador 

Dr. Filipe Viana, atribuir uma comparticipação no valor de 4.990, II euros, a transferir para a 

"Casa de Caridade Nossa Senhora da Conceição" entidade intermediária para a execução da 

obra, após a conclusão das obras. O Sr. Vereador Dr. Filipe Viana apresentou declaração de 

voto, que se anexa à presente ata, como documento número sete e se considera como fazendo 

parte integrante da mesma. ________________________ _ 

_ 4.9 - PONTE AMIGA - Presente o processo relativo às obras a realizar na residência da 

Sr." Maria de Lurdes Vilas Boas Gonçalves, residente na Rua de Santa Maria, nO 2520, em 
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Anais, tendo como entidade intermediária a "Casa de Caridade Nossa Senhora da Conceição". 

A Câmara Municipal deliberou por maioria com seis votos a favor e uma abstenção do Sr. 

Vereador Dr. Filipe Viana, atribuir uma comparticipação nO valor de 4.767,48 euros, a 

transferir para a "Casa de Caridade Nossa Senhora da Conceição" entidade intermediária para 

a execução da obra, após a conclusão das obras. O Sr. Vereador Dr. Filipe Viana apresentou 

declaração de voto, que se anexa à presente ata, como documento número sete e se considera 

como fazendo parte integrante da mesma. ___________________ _ 

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

Sr.' Pureza Dantas, residente na Rua da tnsua, em Ce pões, tendo como entidade intermediária 

a "Alti Cepões - Associação de Lazer e Terceira Idade". A Câmara Municipal deliberou por 

maioria com seis votos a favor e uma abstenção do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, atribuir 

uma compatticipação no valor de 3.603,90 euros, a transferir para a "Alti Cepões -

Associação de Lazer e Terceira Idade" entidade intermediária para a execução da obra, após a 

conclusão das obras. O Sr. Vereador Dr. Filipe Viana apresentou declaração de voto, que se 

anexa à presente ata, como documento número sete e se considera como fazendo parte 

integrante da mesma. __________________________ _ 

_ 4.11 - KORNER SKATE SHOP - Presente um oficio a solicitar autorização para a 

realização de um convívio de Natal no dia 20 de dezembro, entre as 14:00 e as 19:00 horas, 

no Skate Parque. A Câmara Municipal deliberou por maioria com seis votos a favor e uma 

abstenção do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, autorizar a reali zação do evento de acordo com o 

solicitado, condicionado à apresentação do seguro relativo à realização do evento. Mais 

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

Viana, autorizar a emissão de ruído até às 22 :00 horas, devendo o requerente deixar o recinto 

limpo até às 23:00 horas. O Sr. Vereador Dr. Filipe Viana apresentou declaração de voto, que 

se anexa à presente ata, eomo documento número sete e se considera como fazendo parte 

integrante da mesma. __________________________ _ 

_ 4.12 - FESTIVIDADE EM HONRA DE STA. COMBA, S. SILVESTRE E O 

MENINO JESUS - Presente um oficio do mordomo da festa a solicitar a cedência do palco 

para o período compreendido entre o dia 31 de dezembro e o dia 04 de janeiro. A Câmara 

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

Dr. Filipe Viana, autorizar a cedência do palco para o período compreendido entre o dia 31 de 

dezembro e o dia 04 de janeiro. O Sr. Vereador Dr. Filipe Viana apresentou declaração de 

voto, que se anexa à presente ata, como documento número sete e se considera como fazendo 

parte integrante da mesllla. ________________________ _ 
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_4.13 - APPACDM - DELEGAÇÃO DE PONTE DE LIMA - Presente um oficio a 

solicitar a cedência da Torre da Cadeia para a realização de uma exposição de Natal, durante o 

mês de dezembro. A Câmara Municipal deliberou por maiol'Ía com seis votos a favor e uma 

abstenção do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, autorizar a cedência da Torre da Cadeia para a 

realização de uma exposição de Natal, dmante o mês de dezembro. O Sr. Vereador Dr. Filipe 

Viana apresentou declaração de voto, que se anexa à presente ata, como documento número 

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

_ 4.14 - TURlHAB - ASSOCIAÇÃO DO TURISMO DE HABITAÇÃO - Presente um 

ema.il a sol icitar a cedência do Auditório da Biblioteca Municipal para o dia 18 de dezembro. 

A Câmara Municipal deliberou por maioria com seis votos a favor e uma abstenção do Sr. 

Vereador Dr. Filipe Viana, autorizar a cedência do Auditório da Biblioteca Municipal para o 

dia 18 de dezembro. O Sr. Vereador Dr. Fi! ipe Viana apresentou declaração de voto, que se 

anexa à presente ata, como documento número oito e se considera como fazendo parte 

integrante da mesma. _______________ ___________ _ 

4.15 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE CALCETARIA - Emissão de pareceI' 

favorável à abertura do procedimento, adjudicação e celebração do contrato ao 

fornecedor "Inovlima - Engenharia & Construção, Lda.", pelo valor de 1.200,00 euros, 

acrescido de IV A à taxa legal em vigor. A Câmara Municipal deliberou por maior'ia cOm 

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

à abertura do procedimento, adjudicação e celebração do contrato ao fornecedor "Inovlima -

Engenharia & Construção, Lda.", pelo valor de 1.200,00 euros, acrescido de IV A à taxa legal 

em vigor. O Sr. Vereador Dr. Filipe Viana apresentou declaração de voto, que se anexa à 

presente ata, como documento número nove e se considera como fazendo parte integrante da 

mesma. _____________________ ________ __ _ 

4.16 - AQUISIÇÃO DE SERViÇOS DE CONCEÇÃO, GRAVAÇÃO E 

PRODUÇÃO DE MERCHANDlSING PARA O CENTRO DE INTERPRETAÇÃO E 

PROMOÇÃO DO VINHO VERDE - Emissão de pnrecer fnvorável de adjudicnção e 

celebração de contl'2to no fornecedor "Minho Brinde Agência de Publicidade, Lda", 

pelo valor de 12.462,50 euros, acrescidos de IV A à tnxn legnl em vigor. A Câmara 

Municipal dclibcl'ou por mniorin com seis votos a favor e um voto contra do Sr. Vereador 

Dr. Filipe Viana emitir parecer favorável de adjudicação e celebração de contrato ao 

fornecedor "Minho Brinde Agência de Publicidade, Lda", pelo valor de 12.462,50 euros, 

acrescidos de IV A à taxa legal em vigor. O Sr. Vereador Dr. Filipe Viana apresentou 
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declaração de voto, que se anexa à presente ata, como documento número nove e se considera 

como fazendo parte integrante da mesma. ___________________ _ 

_ 4.17 - AQUISIÇÃO DE SERViÇO DE IMI)RESSÃO DA COLEÇÃO DE 

BOOKERS/ROTElROS DE PONTE DE LIMA NO ÃMBITO DA CANDIDATURA 

DO PROJETO LO.JA INTERATIVA DE TURISMO ON2-0 NOVO NORTE - Emissão 

de parecer favorável de adjudicação e celebração de contrato ao fornecedor "Manuel 

José Pereira Fernandes", pelo valor de 16.400,00 euros, acrescido de IVA à taxa legal em 

vigor. A Câmara Municipal deliberou por maioria com seis votos a favor e um voto contra 

do Sr. Vcreador Dr. Filipe Viana emitir parecer favorável de adjudicação e eelebração de 

contrato ao fornecedor "Manuel José Pereira Fernandes", pelo valor de 16.400,00 euros, 

acrescido de IV A à taxa legal em vigor. O Sr. Vereador Dr. Filipe Viana apresentou 

declaração de voto, que se anexa à presente ata, como documento número nove e se considera 

como fazendo parte integrante da mesma. ________________ ___ _ 

_ 4.18 - AQUISiÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARAÇÕES NO EDIFÍCIO SOCIAL 

DE FALDEJÃES - Emissão de parecer favorável à abertura do procedimento, 

adjudicação c celebração do contrato ao fornecedor ao fornecedor "Abílio dos Santos 

Meneses", pelo valor de 1.390,50 euros, acrescido de IVA à taxa legal em vigor. A 

Câmara Municipal deliberou por maioria com seis votos a favor e um voto contra do Sr. 

Vereador Dr. Filipe Viana emitir parecer favorável à abeltura do procedimento, adjudicação e 

celebração do contrato ao fornecedor ao fornecedor "Abílio dos Santos Meneses", pelo valor 

de 1.390,50 euros, acrescido de IV A à taxa legal em vigor. O Sr. Vereador Dr. Filipe Viana 

apresentou declaração de voto, que se anexa à presente ata, como documento número nove e 

se considera como fazendo paltc integrante da mesma. ______________ _ 

4.19 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE SERRALHARIA NA PISCINA 

MUNICIPAL - Emissão de parecer favorável à abertu"a do procedimento, adjudicação 

c celebração do contrato ao fornecedor "Jesus Gonçalves & Filhos, Lda.", pelo valor de 

4.260,00 euros, acrescido de IVA 11 taxa legal cm vigor. A Câmara Municipal deliberou 

por mnioria com seis votos a favor e I!Ill voto contra do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana emitir 

parecer favorável à abertura do procedimento, adjudicação e celebração do contrato ao 

fornecedor "Jesus Gonçalves & Filhos, Lda", pelo valor de 4.260,00 euros, acrescido de IV A 

à tax.a legal em vigor. O Sr. Vereador Dr. Filipe Viana apresentou declaração de voto , que se 

anexa à presente ata, como documento número nove e se considera como fazendo parte 

integrante da mesma. ___________________________ _ 
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4.20 - AQillSIÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES - Emissão de parecer 

favorável à abertura do procedimento, adjudicação c celebração do contrato ao 

fornecedor "Publidiário, Lda.", pelo valor de 100,00 euros, acrescido do IVA à taxa legal 

em vigor. A Câmara Municipal deliberou por maiol'ia com seis votos a favor e um voto 

contra do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana emitir parecer làvorável à abertura do procedimento, 

adjudicação e celebração do contrato ao fornecedor "Publidiário, Lda.", pelo valor de 100,00 

euros, acrescido do IV A à taxa legal em vigor. O Sr. Vereador Dr. Filipe Viana apresentou 

declaração de voto, que se anexa à presente ata, como documento número nove e se considera 

como fazendo parte integrante da mesma. ___________________ _ 

_ 4.21- AQUISIÇÃO DE WEBSITE PARA O TURISMO DE PONTE DE LIMA NO 

ÂMBITO DA CANDIDATURA "LOJA INTERATIVA DE TURISMO DE PONTE DE 

LIMA" - NORTE 08-0169-FEDER-0001lS - Emissão de parecer favorável à 

adjudicação e celebração de contrato ao fornecedor "SearaSoft - Desenvolvimento de 

Software, Lda", pelo valor de 19.960,00 euros, acrescido de IVA à taxa legal em vigor. A 

Câmara Municipal deliberou por maioria com seis votos a favor e um voto contra do Sr. 

Vereador Dr. Filipe Viana emitir parecer favorável à adjudicação e celebração de contrato ao 

fornecedor "SearaSoft - Desenvolvimento de Software, Lda.", pelo valor de 19.960,00 euros, 

acrescido de IV A à taxa legal em vigor. O Sr. Vereador Dr. Filipe Viana apresentou 

declaração de voto, que se anexa à presente ata, como documento número nove e se considera 

como fazendo parte integrante da mesma. ___________________ _ 

_ 4.22 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA "ORGANIZAÇÃO E COORDENAÇÃO 

DO CONGRESSO MUNDIAL PARQUES E JARDINS INTELIGENTES 2015" -

Decisão de não adjudicação do ajuste direto geral n° 71/2014. A Câmara Municipal 

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

Viana, emitir parecer favorável de não adjudicação do ajuste direto geral nO 71 /20 14. O Sr. 

Vereador Dr. Filipe Viana apresentou declarações de voto, que se anexam à presente ata, 

como documentos números sele e oito e se considera como fazendo parte integrante da 
mesma. ________________________________________________________________ _ 

4.23 - ASSOCIAÇÃO CULTURAL E RECREATIVA DOS BOMBEIROS 

VOLUNTÁRIOS DE PONTE DE LIMA - Presente um email a solicitar a cedência do 

palco para o dia 20 de dezembro. A Câmara Municipal deliberou por maioria com seis votos 

a favor e uma abstenção do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, autorizar a cedência do palco para 

o dia 20 de dezembro. O Sr. Vereador Dr. Filipe Viana apresentou declarações de voto, que se 
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anexam à presente ata, como documentos números sete e oito e se considera como fazendo 

parte integrante da mesma, _________________ ________ _ 

_ 4.24 - CONTRATO DE APRESENTAÇÃO DE ESPETÁCULO - Aprovação. A 

Câmara Municipal deliberou por maioria com seis votos a favor e uma abstenção do Sr, 

Vereador Dr. Filipe Viana, aprovar o contrato, ____________ ___ _ _ _ 

_ (OS) ATRIBUiÇÃO DE SUBSÍDlOS _________ ____ _ _ 

5.1 - RANCHO FOLCLÓRICO DA CORRELHÃ - Presente um otlcio a solicitar a 

atribuição de um subsídio para a reali zação do evento "Tarde de Folclore", A Câmara 

Municipal deliberou por maioria com seis votos a tàvor e uma abstenção do Sr. Vereador 

Dr, Filipe Viana, atribuir um subsídio no valor de 407,00 euros, a liquidar após a realização 

do evento, O Sr, Vereador Dr. Filipe Viana apresentou declaração de voto, que se anexa à 

presente ata, como documento número oito e se considera como fazendo parte integrante da 

mesl1la, ________________________________ _ 

_ (06) APROVAÇÃO DA ATA EM MINUTA:- Nos termos dos números 3 e 4, do artigo 

sr, da Lei n° 75/2013, de 12 de Setembro, na redação que lhe foi dada peJa Lei n,O 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 seis votos a favor e um voto contra 

do Sr, Vereador Dr, Filipe Viana, _______________ _____ __ _ 

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

Câmara declarou encen'ada a reunião pelas dezassete horas, _________ ___ _ 

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

o ~éelite, 

c:::J ~l 
A Secretária, 

~\d.uLLlSl-~ 



PO:i'IT DE LWA 
Um partido ao seu lado 

VOTO DE FELlCIT AÇÕES 

Comemoraçiio do 10° Aniversário da Elevação de Arcozelo a Vila 

Na qualidade de vereador do PPD/PSD venho por este meio apresentar um voto de 

felicitações à Junta de Freguesia de Arcozelo pela Comemoração do lOº Aniversário da 

Elevação de Arcozelo a Vila, cuja programação contemplou uma justa homenagem ao Padre 

Manuel Miranda e o lançamento dos livros "Os Caminhos de Gadamael Porto" e "Imagens 

Antigas de Arcozelo", da autoria de Manuel Fernandes e Tito Morais, respetivamente. 

Ponte de Lima, 9 de dezembro de 2014 

o Vereador do PPDIPSD, 

(Manuel Pereira da Rocha Ban"os) 

manuelbarrosvereadorcmpl@gmail.com 



1O:..\"IE DE LDL4 
Um partido ao seu lado 

VOTO DE FELICITAÇÕES 

Comemoração do 2240 Anivcl'sário da Banda de Música de Ponte de Lima 

Na qualidade de vereador do PPD/PSD venho por este meio apresentar um voto de 

felicitações à Banda de Música de Ponte de Lima e a todos os seus Corpos Sociais pela 

Comemoração do seu 2249 Aniversário, celebrado no passado dia 7 de dezembro de 2014. 

De sublinhar o papel que a Banda de Musica de Ponte de Lima tem desempenhado na 

formação musical de muitos jovens limianos e na divulgação do nome da nossa terra no país e 

no estrangeiro. 

Ponte de Lima, 9 de dezembro de 2014 

o Vereador do PPD/PSD, 

(Manuel Pereira da Rocha 8an'os) 

manuelbarrosvereadorcmpl@gmail.com 



PO:nE DE LBlA 
Um partido ao seu lado 

VOTO DE PESAR 

"De Ponte de Lima retenho a memória de alguns dos meus melhores amigos de 

juventude e dos dias que com eles aí passava por ocasião da famosa vaca das cordas e das 

muito concorridas festas da vila." 

Estas palavras são do arquiteto João Álvaro Rocha, inseridas mun trabalho sobre a 

intervenção urbana na frente fluvial em Ponte de Lima. 

Em virtude de ter prestado algum serviço ao Município de Ponte de Lima, manifestando 

a sua admiração e amizade por esta vila, agora que tomei conhecimento do seu recente 

falecimento venho propor um voto de pesar. 

Ponte de Lima, 9 de dezembro de 2014 

o Vereador do PPDIPSD, 

(Manuel Pereira da Rocha Barros) 

manuelbarrosvereadorcmpl@gmail.com 



lO . .Il: DE I.WA 
Um partido ao seu lado 

DECLARAÇÃO DE VOTO 

Na qualidade de vereador do PPD/PSD voto contra a aprovação da ata número 24, 

re lativa à reunião ordinária da Câmara Municipal realizada no dia 24 de novembro de 2014, 

por considerar que a mesma não cumpre os requisitos legais, omitindo as respostas do Senhor 

Presidente da Câmara Municipal às questões por mim colocados. Apesar dos constantes 

apelos para que essa situação seja devidamente corrigida, a redação das atas continua 

incompleta, prejudicando o relato genérico dos assuntos e temas tratados na referida 

reunião. 

Ponte de Lima, 9 de dezembro de. 20 14 

o Vereador do PPD/PSD. 

(Manuel Pereira da Rocha Barros) 

manuelbarrosvereadorcmpl@gmai l.com 



MOVIMENTO 51 

DECLARAÇÃO DE VOTO 

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

das suas funções, declarar o seu voto contra, no âmbito do ponto 

\;).) ; j J. ; LI 1- I' 

com os fundamentos e considerandos seguintes: 

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

decisão em causa, com violação legal da Lei das Autarquias Locais e dos mais elementares 

direitos democráticos; 

2 - Considerando que na reunião de hoje, o ora Vereador não recebeu a respectiva 

documentação do ponto em causa, uma regra geral no anterior e neste mandato, razão pela 

qual também o ora Vereador se viu forçado a intentar a competente acção judicial para o 

efeito; 

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

autárquicos na realização dum projecto em comum; cfr.: orçamento participativo e 

participação de ideias; 

4 - Considerando que a politica de falta de hábito democrático continua, numa lógica de 

imposição e não de diálogo construtivo; 

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

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

principio da representatividade e do esplrito democrático das nossas raizes. 

Face ao expendido, em coerência democrática e com mundividência diferente de considerar o 

princípio da representatividade, pelas pessoas e pelo nosso território, voto contra. 

Ponte de Lima, 9 de Dezembro de 2014 

-
O Vereador do Movimento 51, 

~~ .... -= - -
(Filipe Viana) 

1 



lO:\-rE DE I.nlA 
Um partido ao seu lado 

DECLARAÇÃO DE VOTO 

Na qualidade de vereador do PPD!PSD voto favoravelmente a redução do pagamento 

de taxas de construção de uma unidade industrial de produção de bolachas, no loteamento 

do Pólo da Gemieira. 

No entanto, manifesto a minha preocupação com a percentagem de redução aplicada, 

cifrada em apenas 50%, que no meu entender é pouco atrativa para incentivar a fixação de 

empresas no concelho e insuficiente, tendo em consideração o número de trabalhadores 

propostos, o período de crise que o País atravessa e a situação débil em que se encontram as 

zonas industriais concelhias. 

Pelos motivos acima expostos, sugiro à Câmara Municipal que repense o valor das 

deduções de taxas de construção destinadas à criação de unidades fabris, fixando o mesmo 

nos 100%. 

Ponte de Lima, 9 de de7.embro de 2014 

o Vereador do PPD/PSD, 

(Manuel Pereira da Rocha Barros) 

manuelbarrosvereadorcmpl@gmail.com 



MOVIMENTO 51 

DECLARAÇÃO DE VOTO 

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

das suas funções, declarar o seu voto de abstenção, no âmbito do ponto 

'3 .. ;., '3 ?l ' Y S · Li )1 ' Li, .2'3 '1,,1 ..... • l; . ':) . LI . ! c : Li /I' L, U. ~ LI.! 2" 
) , ; ) 1 0) } • } , 

com os fundamentos e considerandos seguintes: 

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

decisão em causa, com violação legal da Lei das Autarquias Locais e dos mais elementares 

direitos democráticos; 

2 - Considerando que na reunião de hoje, o ora Vereador não recebeu a respectiva 

documentação do ponto em causa, uma regra geral no anterior e neste mandato, razão pela 

qual também o ora Vereador se viu forçado a intentar a competente acção judicial para o 

efeito; 

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

autárquicos na realização dum projecto em comum; clr. : orçamento participativo e 

participaçâo de ideias; 

4 - Considerando que a polftica de falta de hábito democrático continua, numa lógica de 

imposição e não de diálogo construtivo; 

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

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

principio da representatividade e do espírito democrático das nossas raizes. 

Face ao expendido, em coerência democrática e com mundividência diferente de considerar o 

principio da representatividade, pelas pessoas e pelo nosso território, voto abstenção, 

Ponte de Lima, 9 de Dezembro de 2014 

O Vereador do Movimento 51, 

(Filipe Viana) 

1 



MOVIMENTO 51 

DECLARAÇÃO DE VOTO 

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

das suas funções, declarar o seu voto de abstenção, no âmbito do ponto 

l-t IL! l U .2 6/4 )3 ; ' "').tI 
com os fundamentos e considerandos seguintes: 

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

decisão em causa, com violação legal da Lei das Autarquias Locais e dos mais elementares 

direitos democráticos; 

2 - Considerando que na reunião de hoje, o ora Vereador não recebeu a respectiva 

documentação do ponto em causa, uma regra geral no anterior e neste mandato, razão pela 

qual também o ora Vereador se viu forçado a intentar a competente acção judicial para o 

efeito; 

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

autárquícos na realização dum projecto em comum; cfr.: orçamento participativo e 

participação de ideias; 

4 - Considerando que a politica de falta de hábito democrático continua, numa lógica de 

imposição e não de diálogo construtivo; 

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

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

princípio da representatividade e do espírito democrático das nossas raízes. 

Face ao expendido, em coerência democrática e com mundividência diferente de considerar o 

princípio da representatividade, pelas pessoas e pelo nosso território, voto abstenção. 

Ponte de Lima, 9 de Dezembro de 2014 

(Filipe Viana) 

1 



MOVIMENTO 51 

DECLARAÇÃO DE VOTO 

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

das suas funções, declarar o seu voto contra, no âmbito do ponto 

lu ,li ti ' i.; ., ' L-l Y , i1 45 ' LLI b' Y } }-; l1 I í' ' li t 1:3 ,1.-( ,). D ' 4 ,n , 
I I li I ( I , I I ' I 

com os fundamentos e considerandos seguintes: 

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

decisão em causa , com violação legal da lei das Autarquias locais e dos mais elementares 

direitos democráticos; 

2 - Considerando que na reunião de hoje, o ora Vereador não recebeu a respectiva 

documentação do ponto em causa, uma regra geral no anterior e neste mandato, razão pela 

qual também foi intentada a competente acção judicial para o efeito; 

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

autárquicos na realização dum projecto em comum ; cfr.: orçamento participativo; participação 

civica, abertura à sociedade civil, serviço imparcial e permanente e participação de ideias; 

4 - Considerando que a polftica de falta de hábito democrático continua, numa lógica de 

imposição e não de diálogo construtivo; 

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

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

princípio da representatividade e do esplrito democrático das nossas raizes. 

7 - Por princfpio, entende o ora Vereador que todas as decisões dos órgãos de serviço 

público e bem comum , que importem gastos da despesa pública ou formas análogas, deverão 

ser tomadas, regra geral, mediante concurso público, o mais transparente posslvel. 

8 - Ainda que se possa concordar com o conteúdo de algumas das decisões, entende o ora 

Vereador que a forma não deverá ser essa, 

1 



MOVIMENTO 51 

Face ao expendido, em coerência democrática e com mundividência diferente de considerar o 

principio da representatividade, da liberdade de opinião e do custo de oportunidade em 

causa, pelas pessoas e pelo nosso território, voto contra. 

Ponte de Lima, 9 de Dezembro de 2014 

o Vereador do Movimento 51, 

- ~ 
(Fjilipe Viana) 
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