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29 de Janeiro de 2018 

REUNIAO DA CAMARA MUNICIPAL 
DE 

PONTE DE LIMA 

Data da reuniao: 29 de janeiro de 2018 

Local da Reuniao: Edificio dos Pa~os do Concelho 

PRESEN<;AS: 

Presidente: 

Eng. Victor Manuel Alves Mendes 

Vereadores: 

Eng!! Mecia Sofia Alves Correia Martins 

Dr. Abel Lima Baptista 

Dr!! Ana Maria Martins Machado 

Eng!! Vasco Nuno Magalhaes Velho de Almeida Ferraz 

Dr.!! Maria Joao Lima Moreira Sousa 

Dr. Paulo Jorge da Cunha Barreiro de Sousa 

FALTAS: 

lnicio da Reuniao: Quinze horas 
Encerramento: Dezassete horas e vinte minutos 

2 

Secretario: Chefe de Divisao Municipal: Dr.g Maria Sofia Fernandes Velho de 
Castro Araujo 

Prestou Colabora~ao Tecnica: Mg Guilhermina Franco 

Resumo Diario de Tesouraria: 
Sa/do ..................... 4.383.310,73 Euros 

OBS: A Ata foi aprovada par min uta 
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_PERIODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA: ______________ _ 

__ 0 Senhor Presidente no uso da palavra propos um voto de felicita~oes a Americo 

Nunes, que foi o grande vencedor da edi~ao do 'MasterChef Junior' 2017. A Camara 

Municipal deliberou par unanimidade aprovar o voto de felicita~oes proposto, devendo ser 

dado conhecimento. ---------------------------------------------------
_lnterven~ao dos Vereadores: ----------------------------------------

-- Usou da palavra o Senhor Vereador Dr. Abel Baptista para proper a altera~ao da ordem 

de trabalhos no ponte da REOT, adiando o assunto para uma proxima reuniao. ____ _ 

__ Ainda no uso da palavra, o Senhor Vereador Dr. Abel Baptista alertou novamente para 

a situa~ao grave relativa aos transporte escolar dos alunos deS. Pedro de Arcos e Estoraos, a 

empresa nao cum pre na hora da manha, nem na hora da tarde, estando estes alunos todas 

as semanas a ser prejudicados no transporte para a escola, devendo a Camara Municipal 

tomar uma atitude. 

__ Por fim, o Senhor Vereador Dr. Abel Baptista apresentou duas propostas, que ficam 

anexas a presente ata, como documento numero um e dois respetivamente e se consideram 

como fazendo parte integrante da mesma. ------------------------------

-- 0 Senhor Presidente e os Senhores Vereadores prestaram os esclarecimentos tides por 

convenientes. 
----------------------~-------------------

_ORDEM DO DIA: Presente a ordem de trabalhos, foram tomadas as seguintes resolu~oes 

acerca dos assuntos dela constantes. ______________________________ _ 

_ (01) APROVAtAO DA ATA DA REUNIAO ANTERIOR: - A Camara Municipal em 

cumprimento do disposto no numero 2, do artigo 57Q, da Lei n.Q 75/2013, de 12 de 

setembro, e sem prejufzo da sua previa aprova~ao sob a forma de minuta, para efeitos do 

disposto nos numeros 3 e 4 do citado artigo, deliberou por unanimidade aprovar a ata da 

reuniao realizada em 15 de janeiro de 2018, pelo que vai a mesma ser assinada pelo Exmo. 

Presidente e pela Secretaria. --------------------------

_(02) OBRAS PARTICULARES -----------------

_2.1- PROCESSO DIVERSOS N!! 232/17- Requerente: Joao Amorim & Carones, Lda.-

Local da Obra: Lugar de Portela na freguesia de Arcozelo - Presente uma informa~ao 

tecnica a proper a aprova~ao do Interesse Publico Municipal da instala~ao industrial, com 

base na alfnea a) do art.!! 5 do DL 165/2014 de OS de novembro. A Camara Municipal 

deliberou par unanimidade considerando a informa~ao tecnica prestada, proper a 

Assembleia Municipal o reconhecimento do Interesse Publico Municipal na regulariza~ao da 



29 de Janeiro de 2018 4 

instalac;ao industrial, relativa ao processo diversos n.Q 232/17, requerida por Joao Amorim 

& Carones, Lda., condicionada ao cumprimento dos limites estabelecidos no plano de 

intervenc;ao em espac;o rural, tanto do seu limite global, como do limite entre industriais ou 

unidades de explorac;ao, que se encontra em aprovac;ao, bem como ao cumprimento de 

imediato do seu regulamento na sua redac;ao atual, bern como do cumprimento imediato do 

seu regulamento na sua redac;ao atual, de acordo com o disposto na alinea a) do art .Q 5 do 

DL 165/2014 de 05 de novembro. ------------------

_ 2.2 - PROCESSO DIVERSOS N2 166/17 - Requerente: VitriPedras Unipessoal, Lda. -

Local da Obra: Lugar de Portela na freguesia de Arcozelo - Presente uma informa~ao 

tecnica a propor a aprova~ao do Interesse Publico Municipal da instala~ao industrial, com 

base na aHnea a) do art,Q S do DL 16S/2014 de OS de novembro. A Camara Municipal 

deliberou por unanimidade considerando a informac;ao t ecnica prestada, proper a 
Assembleia Municipal o reconhecimento do Interesse Publico Municipal na regularizac;ao da 

instalac;ao industrial, relativa ao processo diversos n.Q 166/17, requerida por VitriPedras 

Unipessoal, Lda., condicionada ao cumprimento dos limites estabelecidos no plano de 

intervenc;ao em espac;o rural, tanto do seu limite global, como do seu limite entre industriais 

ou unidades de explorac;ao, que se encontra em aprovac;ao, bern como ao cumprimento de 

imediato do seu regulamento na sua redac;ao atual, de acordo com o disposto na alinea a) do 

art.9 5 do DL 165/2014 de 05 de novembro. ----------------

_ 2.3 - PROCESSO DIVERSOS N2 367/17 - Requerente: Joao Rodrigues Gon~alves -

Granites J.R.G. - Local da Obra: Monte de Antelas na freguesia de Arcozelo e Cabra~ao e 

Moreira do Lima - Presente uma informa~ao tecnica a propor a aprova~ao do Interesse 

Publico Municipal da instala~ao industrial, com base na aHnea a) do art.2 S do DL 16S/2014 

de OS de novembro. A Camara Municipal deliberou por unanimidade considerando a 

informac;ao tecnica prestada, propor a Assembleia Municipal o reconhecimento do Interesse 

Publico Municipal na regularizac;ao da instalac;ao industrial, relativa ao processo diversos n.Q 

367/17, requerida por Joao Rodrigues Gon~alves - Granites J.R.G., condicionada ao 

cumprimento dos limites estabelecidos no plano de intervenc;ao em espac;o rural, tanto do 

seu limite global, como do seu limite entre industriais ou unidades de explorac;ao, que se 

encontra em aprovac;ao, bern como ao cumprimento de imediato do seu regulamento na sua 

redac;ao atual, de acordo com o disposto na a linea a) do art.9 5 do DL 165/2014 de 05 de. J---.. 

novembro. 
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_2.4 - PROCESSO DIVERSOS N2 363/17 - Requerente: Feliciano Soares - Granitos de 

Ponte de Lima, Lda.- Local da Obra: Lugar de Pedras Finas n2 3 na freguesia de Arcozelo

Presente uma informa~ao tecnica a propor a aprova~ao do Interesse Publico Municipal da 

instala~ao industrial, com base na allnea a) do art.2 5 do DL 16S/2014 de OS de novembro. 

A Camara Municipal deliberou por unanimidade considerando a informa~ao tecnica 

prestada, propor a Assembleia Municipal o reconhecimento do Interesse Publico Municipal 

na regulariza~ao da instala~ao industrial, relativa ao processo diversos n.2 363/17, requerida 

por Feliciano Soares- Granitos de Ponte de Lima, Lda., condicionada ao cumprimento dos 

limites estabelecidos no plano de interven~ao em espa~o rural, tanto do seu limite global, 

como do seu limite entre industriais ou unidades de explora~ao, que se encontra em 

aprova~ao, bern como ao cumprimento de imediato do seu regulamento na sua reda~ao 

atual, de acordo com o disposto na alfnea a) do art.2 S do DL 16S/2014 de OS de novembro. _ 

_ 2.S - PROCESSO DIVERSOS N2 378/17 - Requerente: Feliciano Soares - Granitos de 

Ponte de Lima, Lda. - Local da Obra: Lugar da Presa na freguesia de Arcozelo - Presente 

uma informa~ao tecnica a propor a aprova~ao do Interesse Publico Municipal da instala~ao 

industrial, com base na allnea a) do art.2 5 do DL 16S/2014 de OS de novembro. A Camara 

Municipal deliberou por unanimidade considerando a informa~ao tecnica prestada, propor 

a Assembleia Municipal o reconhecimento do Interesse Publico Municipal na regulariza~ao 

da instala~ao industrial, relativa ao processo diversos n.2 378/17, requerida por Feliciano 

Soares - Granitos de Ponte de Lima, Lda., para legaliza~ao das areas de constru~ao 

existentes dentro das duas parcelas de terreno que sao propriedade do requerente e nao 

para altera~ao do uso do solo da totalidade das areas, de acordo com o disposto na alfnea a) 

do art.2 S do DL 16S/2014 de OS de novembro. 

_2.6- PROCESSO DIVERSOS N2 332/17- Requerente: Fernandes & Matos- Granitos e 

Cantarias do Lima, Lda. - Local da Obra: Lugar de Portela na freguesia de Arcozelo -

Presente uma informa!j:ao tecnica a propor a aprova!j:ao do Interesse Publico Municipal da 

instala!j:ao industrial, com base na alinea a) do art.2 S do DL 16S/2014 de OS de novembro. 

A Camara Municipal deliberou por unanimidade considerando a informa~ao tecnica 

prestada, propor a Assembleia Municipal o reconhecimento do Interesse Publico Municipal 

na regulariza~ao da instala~ao industrial, relativa ao processo diversos n.2 332/17, requerida 

por Fernandes & Matos - Granitos e Cantarias do Lima, Lda., condicionada ao 

cumprimento dos limites estabelecidos no plano de interven~ao em espa~o rural, tanto do 

seu limite global, como do seu limite entre industriais ou unidades de explora~ao, que se 
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encontra em aprovar;ao, bem como ao cumprimento de imediato do seu regulamento na sua 

redar;ao atual, de acordo com o disposto na alfnea a} do art.2 5 do DL 165/2014 de 05 de 

novembro. 

_2.7 - PROCESSO DIVERSOS N!! 300/17 - Requerente: Manuel Cunha Fernandes 

Sociedade Unipessoal, Lda. - Local da Obra: Lugar de Portela na freguesia de Arcozelo -

Presente uma informa~ao tecnica a propor a aprova~ao do Interesse Publico Municipal da 

instala~ao industrial, com base na alfnea a) do art.!! 5 do DL 165/2014 de OS de novembro. 

A Camara Municipal deliberou por unanimidade considerando a informar;ao tecnica 

prestada, propor a Assembleia Municipal o reconhecimento do Interesse Publico Municipal 

na regularizar;ao da instalar;ao industrial, relativa ao processo diversos n.2 300/17, requerida 

par Manuel Cunha Fernandes Sociedade Unipessoal, Lda., condicionada ao cumprimento 

dos limites estabelecidos no plano de intervenr;ao em espar;o rural, tanto do seu limite 

global, como do seu limite entre industriais au unidades de explorar;ao, que se encontra em 

aprovar;ao, bem como ao cumprimento de imediato do seu regulamento na sua redar;ao 

atual, de acordo com o disposto na alfnea a} do art.!! 5 do DL 165/2014 de 05 de novembro. _ 

_ 2.8 - PEDIDO DE ALTERA<;AO AO ALVARA DE LOTEAMENTO DO PROCESSO DE 

LOTEAMENTO N!! 1 NO POLO INDUSTRIAL DA GEMIEIRA- Lote n!! 17 na Rua da Barreira da 

freguesia da Gemieira - Requerente: Combinabrilho, Lda. - Promo~ao de consulta aos 

proprietaries por edital, conforme o disposto no n!! 3 do art.!! 27!! do RJUE. A Camara 

Municipal deliberou por unanimidade promover a consulta dos restantes titulares dos lotes 

constantes no alvara de loteamento, par edital, nos termos do disposto no numero 3 do 

artigo 272 do RJUE. -------------------------

_ 2.9 - PROCESSO DE LOTEAMENTO N.!! 2/04 - Pedido de altera~ao ao alvara de 

loteamento n.!! 2/05 - Lote n!! 6 em Sobral, da Freguesia de Area e Ponte de Lima -

Requerente: Gon~alo Miguel Lib6rio Pereira Rodrigues e Sandra Manuela da Silva 

Rodrigues Pereira - Promo~ao de consulta aos proprietaries por edital, conforme o 

disposto no n!! 3 do art.!! 27!! do RJU E. A Camara Municipal deliberou por unanimidade 

promover a consulta dos restantes titulares dos lotes constantes no alvara de loteamento, 

par edital, nos termos do disposto no numero 3 do artigo 27!! do RJUE. _______ _ 

_ 2.10- PROCESSO DE OBRAS N!! 239/17 - Requerente: Casado Povo de Fontao - Local 

da Obra: Largo da lgreja, 194, da freguesia de Fontao - Aprova~ao do programa, 

procedimento e das condi~oes necessarias a prossecu~ao de proposta apresentada para o 

ediffcio da Casa do Povo de Fontao. A Camara Municipal deliberou por unanimidad 
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aprovar o programa, procedimento e as condi<;:5es da proposta apresentada para o ediffcio 

da Casado Povo de Fontao, no processo de obras n.2 239/17, sito no Largo da lgreja, 194, da 

freguesia de Fontao. ------------------------

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

_3.1- "FORNECIMENTO DE GAS NATURAL PARA 0 CENTRO ESCOLAR DE PONTE DE LIMA, 

PISCINA MUNICIPAL E PAVILHAO MUNICIPAL" - Aprova~ao da Minuta do Contrato. A 

Camara Municipal deliberou por unanimidade aprovar a Minuta do Contrato de 

"Fornecimento de Gas Natural para o Centro Escolar de Ponte de Lima, Piscina Municipal e 

Pavilhao Municipal"·-----------------------

_(04) JUNTAS DE FREGUESIA -----------------

_4.1 - FREGUESIA DE BEIRAL DO LIMA- Comparticipa~ao financeira destinada as obras 

de beneficia~ao das Ruas da Leirinha, Paulo, Prazos, Soutinho, M6s, Tapada, Chao da M6, 

Cachada e Travessas do Abrunheiro e Paulo. A Camara Municipal deliberou por 

unanimidade atribuir uma comparticipa~:;:ao financeira de 70% ate ao montante maximo de 

16.460,19 euros (dezasseis mil quatrocentos e sessenta euros e dezanove centimos) 

destinada as obras de beneficia~:;:ao das Ruas da Leirinha, Paulo, Prazos, Soutinho, M6s, 

Tapada, Chao da M6, Cachada e Travessas do Abrunheiro e Paulo, a transferir para a 

Freguesia de Beiral do Lima, a medida da execu~:;:ao das obras, mediante informa~:;:ao dos 

servi~:;:os tecnicos do Municipio aprovando a execu~:;:ao dos trabalhos. -------

_4.2 - FREGUESIA DE BRANDARA - Comparticipa~ao financeira para a edi~ao da obra 

"Pequena Hist6ria de Brandara". A Camara Municipal deliberou por unanimidade atribuir 

uma comparticipa~:;:ao financeira de 50% ate ao montante maximo de 386,50 euros 

(trezentos e oitenta e seis euros e cinquenta centimos), destinada a edi~:;:ao da obra 

"Pequena Hist6ria de Brandara"·-------------------

_4.3 - FREGUESIA DE NAVIO E VITORINO DOS PIAES - Comparticipa~ao financeira 

destinada as obras de pavimenta~ao de acesso ao parque des. Simao. A Camara Municipal 

deliberou por unanimidade atribuir uma comparticipa~:;:ao financeira de 70% ate ao 

montante maximo de 7.170,00 euros (sete mil cento e setenta euros), destinada a 

comparticipar as obras de pavimenta~:;:ao de acesso ao parque deS. Simao, a transferir para a 

Freguesia de Navi6 e Vitorino dos Piaes, ap6s a conclusao das obras, mediante informa~:;:ao 

dos servi~:;:os tecnicos do Municipio aprovando a execu~:;:ao dos trabalhos. 

_(OS) ASSUNTOS DIVERSOS -------------------
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_ 5.1 - REGULAMENTO INTERNO DO PARQUE DE CAMPISMO E CARAVANISMO DA 

QUINTA DE PENTIEIROS - Aprova~ao das altera~oes. A Camara Municipal deliberou por 

maioria com cinco votos a favor e dois votos contra dos Senhores Vereadores Dr. Abel 

Baptista e Dr.!l Maria Joao Sousa, aprovar as altera~oes . Os Senhores Vereadores Dr. Abel 

Baptista e Dr.!l Maria Joao Sousa apresentaram declara~ao de voto, que se anexa a presente 

ata, como documento numero tres, e se considera como fazendo parte integrante da 

mesma. ________________________________________________________ __ 

_ 5.2- REGULAMENTO DAS INSTALA<;OES DE ALOJAMENTO DO PARQUE DE CAMPISMO 

E CARAVANISMO DA QUINTA DE PENTIEIROS - Aprova~ao das altera~oes. A Camara 

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

Vereadores Dr. Abel Baptista e Dr.!l Maria Joao Sousa, aprovar as altera~oes. Os Senhores 

Vereadores Dr. Abel Baptista e Dr.!l Maria Joao Sousa apresentaram declara~ao de voto, que 

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

integra nte da mesma ·------------------------------------------------

- 5.3 - REGULAMENTO DO SERVI<;O DE RESERVA ANUAL DE ESPA<;O DO PARQUE DE 

CAMPISMO E CARAVANISMO DA QUINTA DE PENTIEIROS- Aprova~ao das altera~oes. A 

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

Senhores ,Vereadores Dr. Abel Baptista e Dr.!l Maria Joao Sousa, aprovar as altera~oes. Os 

Senhores Vereadores Dr. Abel Baptista e Dr.!l Maria Joao Sousa apresentaram declara~ao de 

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

fazendo parte integrante da mesma ·-----------------------------------

- 5.4 - REGULAMENTO DO ALBERGUE DA QUINTA DE PENTIEIROS - Aprova~ao das 

altera~oes. A Camara Municipal deliberou por maioria com cinco votos a favor e dois votos 

contra dos Senhores Vereadores Dr. Abel Baptista e Dr.!l Maria Joao Sousa, aprovar as 

altera~oes. Os Senhores Vereadores Dr. Abel Baptista e Dr. !l Maria Joao Sousa apresentaram 

declara~ao de voto, que se anexa a presente ata, como documento numero tres, e se 

considera como fazendo parte integrante da mesma. __________________________ _ 

_ 5.5 - REGULAMENTO DA PISCINA DA QUINTA DE PENTIEIROS - Aprova~ao das 

altera~oes. A Camara Municipal deliberou por maioria com cinco votos a favor e dois votos 

contra dos Senhores Vereadores Dr. Abel Baptista e Dr. !l Maria Joao Sousa, aprovar as 

altera~oes. Os Senhores Vereadores Dr. Abel Baptista e Dr. !l Maria Joao Sousa apresentaram 

declara~ao de voto, que se anexa a presente ata, como documento numero tres, e se 

considera como fazendo parte integrante da mesma. __________________________ _ 

~· 
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_5.6 - REGULAMENTO DAS CASAS DE ABRIGO - Aprova~ao das altera~oes. A Camara 

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

Vereadores Dr. Abel Baptista e Dr.!! Maria Joao Sousa, aprovar as altera~oes. Os Senhores 

Vereadores Dr. Abel Baptista e Dr.!! Maria Joao Sousa apresentaram declara~ao de voto, que 

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

integrante da mesma. _______________________ _ 

_ 5.7- REGULAMENTO INTERNO DO CENTRO EDUCATIVO DAS LAGOAS- Aprova~ao das 

altera~oes. A Camara Municipal deliberou por maioria com cinco votos a favor e dois votos 

contra dos Senhores Vereadores Dr. Abel Baptista e Dr.!! Maria Joao Sousa, aprovar as 

altera~oes. Os Senhores Vereadores Dr. Abel Baptista e Dr.!! Maria Joao Sousa apresentaram 

declara~ao de voto, que se anexa a presente ata, como documento numero tres, e se 

considera como fazendo parte integrante da mesma. _____________ _ 

_ 5.8- POLIDESPORTIVO DAS LAGOAS- Aprova~ao das altera~oes ao tarifario. A Camara 

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

Vereadores Dr. Abel Baptista e Dr.!! Maria Joao Sousa, aprovar as altera~oes ao tarifario. Os 

Senhores Vereadores Dr. Abel Baptista e Dr.!! Maria Joao Sousa apresentaram declara~ao de 

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

fazendo parte integrante da mesma. __________________ _ 

_ 5.9- ESPA~O CIENCIA DIVERTIDA DO CENTRO EDUCATIVO DAS LAGOAS- Aprova~ao 

das altera~oes ao tarifario. A Camara Municipal deliberou por maioria com cinco votos a 

favor e dois votos contra dos Senhores Vereadores Dr. Abel Baptista e Dr.!! Maria Joao 

Sousa, aprovar as altera~oes ao tarifario. Os Senhores Vereadores Dr. Abel Baptista e Dr.!! 

Maria Joao Sousa apresentaram declara~ao de voto, que se anexa a presente ata, como 

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

_ 5.10 - VISITAS GUIADAS NA AREA PROTEGIDA - Aprova~ao das altera~oes ao taritario. 

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

Senhores Vereadores Dr. Abel Baptista e Dr.!! Maria Joao Sousa, aprovar as altera~oes ao 

tarifario. Os Senhores Vereadores Dr. Abel Baptista e Dr.!! Maria Joao Sousa apresentaram 

declara~ao de voto, que se anexa a presente ata, como documento numero tres, e se 

considera como fazendo parte integrante da mesma. _____________ _ 

_ 5.11- DELIMITA~AO DA AREA DE REABILITA~AO URBANA ADJACENTE AO NUCLEO 

CENTRAL - OPERA~AO DE REABILITA~AO URBANA - Aprova~ao. A Camara Municipal 

deliberou por unanimidade aprovar o Programa Estrategico de Reabilitac,:ao Urbana da 
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Operac;ao de Reabilitac;ao Urbana Sistematica par a Area de Reabilitac;ao Urbana Adjacente 

ao Nucleo Central e a sua submissao a discussao publica, pelo periodo de 20 dias, de acordo 

com o previsto no n.2 4 do artigo 172 do Regime Juridico da Reabilitac;ao Urbana, Lei n.2 

32/2012, de 14 de agosto, e artigo 892 do Decreta-Lei n.2 80/2015, de 14 de maio. Mais 

deliberou por unanimidade enviar par via eletr6nica os referidos documentos para o IHRU, 

de acordo como disposto no n.2 3 do artigo 172 da Lei n.2 32/2012, de 14 de agosto. __ _ 

_ 5.12 - RELAT6RIO DE ESTADO DO ORDENAMENTO DO TERRIT6RIO - REOT -

Aprova~ao. A Camara Municipal deliberou por maioria com cinco votos a favor e a 

abstenc;ao dos Senhores Vereadores Dr. Abel Baptista e Dr.!! Maria Joao Sousa, aprovar o 

Relat6rio de Estado do Ordenamento do Territ6rio - REOT. Mais deliberou por maioria com 

cinco votos a favor e a abstenc;ao dos Senhores Vereadores Dr. Abel Baptista e Dr.!! Maria 

Joao Sousa submeter o Relat6rio de Estado do Ordenamento do Territ6rio - REOT a 

discussao publica, ao abrigo do disposto no n2 5 do artigo 1892 do Decreta-Lei n2 80/2015, 

de 14 de maio, par um periodo de 30 dias. Os Senhores Vereadores Dr. Abel Baptista e Dr. !! 

Maria Joao Sousa apresentaram declarac;ao de voto, que se anexa a presente ata, como 

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

_ 5.13 - CONSTITUI~AO DE FUNDOS DE MANEIO - Presente uma informa~ao da Chefe da 

Divisao Administrativa e Financeira relativa a constitui~ao de fundos de maneio. A Camara 

Municipal deliberou por unanimidade aprovar a constituic;ao de Fundos de Maneio, nos 

termos da lnformac;ao da Chefe de Divisao Administrativa e Financeira. _______ _ 

_ 5.14 - CONSTITUI~AO DE FUNDOS DE MANEIO - CPCJ 2018 - Presente uma informa~ao 

da Chefe da Divisao Administrativa e Financeira relativa a constitui~ao de fundos de 

maneio. A Camara Municipal deliberou por unanimidade aprovar a constituic;ao de Fundos 

de Maneio, nos termos da lnformac;ao da Chefe de Divisao Administrativa e Financeira. __ 

_ 5.15 - HABITA~AO SOCIAL - Atualiza~ao anual das rendas ano 2018 - Aprova~ao. A 

Camara Municipal deliberou por unanimidade aprovar a atualizac;ao anual das rendas 

propostaparaoano2018. ----------------------

_ 5.16 - HABITA~AO SOCIAL - Presente uma informa~ao do Servi~o Social a propor a 

permuta do alojamento de habita~ao social sito na rua da Coutada da lnsua n!! 183 na 

freguesia de Navi6 e Vitorino dos Piaes atribuido a Sr.!! Emilia Morais de Sousa, por urn 

alojamento da tipologia T3, sito na Ria do pa~o n!! 55-22esq. na freguesia de Arcozelo, com 

uma renda apoiada no valor de 4,29 euros. A Camara Municipal deliberou por unanimidade 

autorizar, de acordo com a informac;ao do Servic;o Social, a permuta do alojamento d 
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habita~ao social sito na rua da Coutada da fnsua n2 183, na freguesia de Navi6 e Vitorino dos 

Piaes, atribufdo a Sr.!! Emilia Morais de Sousa, por um alojamento da tipologia T3, sito na Ria 

do pa~o n2 55-22esq. na freguesia de Arcozelo, com uma renda apoiada no valor de 4,29 

euros. 

_5.17 - PROTOCOLO DE COOPERAtAO ENTRE 0 MUNICIPIO DE PONTE DE LIMA E A 

COOPALIMA-COOPERATIVA AGRICOLA DOS AGRICULTORES DO VALE DO LIMA, CRL -

Aprova~ao. A Camara Municipal deliberou por unanimidade aprovar o protocolo de 

coopera~ao. 0 Sr. Vereador Dr. Abel Baptista nao participou na vota~ao e discussao deste 

ponto, declarando-se impedido. 

_5.18- PROTOCOLO DE ESTAGIO CURRICULAR ENTRE 0 MUNICIPIO DE PONTE DE LIMA 

E A UNIVERSIDADE DO MINHO- CURSO DE SOCIOLOGIA- Aprova~ao. A Camara Municipal 

deliberou por unanimidade aprovar o protocolo de estagio curricular. _______ _ 

_ 5.19- MOSTRA DE ARTE CONTEMPORANEA Lethes Art Ponte de Lima 2018- Condi~oes 

de Participa~ao - Aprova~ao. A Camara Municipal deliberou por unanimidade aprovar as 

condi<;5es de participa~ao. _____________________ _ 

_ 5.20- NELIA SARAIVA ALVES- "Rosalia: A Princesa do Lima" - Presente uma proposta 

da Comissao Editorial para aquisi~ao de 30 exemplares da obra. A Camara Municipal 

deliberou por unanimidade adquirir 30 exemplares da obra "Rosalia: A Princesa do Lima", 

da autoria de Nelia Saraiva Alves, pelo pre~o unitario de 10,00 euros (dez euros). ___ _ 

_ 5.21- ADELINO TITO DE MORAIS- "A Vaca das Cordas (Ponte de Lima) e a Festa do Boi 

(AIIariz, Ourense)" - Presente uma proposta da Comissao Editorial para aquisi~ao de 30 

exemplares da obra. A Camara Municipal deliberou por unanimidade adquirir 30 

exemplares da obra "A Vaca das Cordas (Ponte de Lima) e a Festa do Boi (AIIariz, Ourense)", 

da autoria de Adeline Tito de Morais, pelo pre~o unitario de 3,00 euros (tn?s euros). __ _ 

_ 5.22 - ARCIPRESTADO DE PONTE DE LIMA - Cedencia do Pavilhao de Feiras e 

Exposi~oes de Ponte de Lima para o dia 04 de mar~o. A Camara Municipal deliberou por 

unanimidade autorizar a cedencia do Pavilhao de Feiras e Exposi~5es ao Arciprestado de 

Ponte de Lima, no dia 04 de mar~o. -------------------

_5.23- CAL ASSOCIAtAO CULTURAL- Cedencia da Capela das Pereiras para o dia 16 de 

fevereiro pelas 21:30 horas. A Camara Municipal deliberou por unanimidade autorizar a 

cedencia da Capela das Pereiras a CAL - Associa~ao Cultural, no dia 16 de fevereiro, pelas 

21:30 horas. ---------------------------
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_ 5.24 - CCD - CENTRO DE CULTURA E DESPORTO DOS TRABALHADORES DO MUNiciPIO 

DE PONTE DE LIMA - Cedencia de uma sala na antiga EB1 de Ponte de Lima. A Camara 

Municipal deliberou por unanimidade autorizar a cedencia de uma sala na antiga EB1 de 

Ponte de Lima ao CCD - Centro de Cultura e Desporto dos Trabalhadores do Municipio de 

Ponte de Lima. 

_ 5.25 - ALARGAMENTO DE HORARIO DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO 

COMERCIAL- Presente urn requerimento em nome de Antonio Alberto Gonc;alves Pereira, a 

requerer o alargamento do horario de funcionamento do estabelecimento Cafe/Snack-Bar, 

sito na Av. de Sandiaes nQ 509, Associac;ao de Freguesias do Vale do Neiva, ate as 04:00 

horas, aos fins-de-semana e vesperas de feriado nos meses de fevereiro, marc;o, abril, maio, 

junho, setembro, outubro e novembro e todos os dias dos meses de julho, agosto e 

dezembro. A Camara Municipal deliberou por unanimidade adiar o assunt o para uma 

proxima reuniao de Camara. 

_ 5.26 - JOAO FERNANDES - Autoriza~ao para a realiza~ao de um evento no Skate 

Parque no dia 10 de mar~o, entre as 14:00 e as 17:00 horas. A Camara Municipal deliberou 

por unanimidade autorizar a realizac;ao do evento no dia 10 de marc;o, entre as 14:00 e as 

17:00 horas, de acordo com o solicitado, condicionado a apresentac;ao de seguro relativo a 

realizac;ao do evento, devendo o requerente deixar o recinto limpo. ________ _ 

_ {06) ATRIBUI~AO DE SUBSIDIOS _______________ _ 

_ 6.1 - ATRIBUI~AO DE SUBSIDIOS ORDINARIOS AOS GRUPOS DE FOLCLORE, ANO DE 

2017 - Aprova~ao. A Camara Municipal deliberou por unanimidade aprovar a listagem de 

atribuic;ao de subsidies aos grupos de folclore, durante o ano de 2017, no montante de 

10.565,60 euros (dez mil quinhentos e sessenta e cinco euros e sessenta centimos). __ _ 

_ 6.2 - ASSOCIA~AO HUMANITARIA DOS BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE PONTE DE LIMA 

- Atribui~ao de subsfdio destinado a aquisi~ao de vefculo florestal de combate a incendios. 

A Camara Municipal deliberou por unanimidade atribuir urn subsfdio no montante de 

33 .300,00 euros (trinta e tres mil e trezentos euros), a Associac;ao Humanitaria dos 

Bombeiros Voluntaries de Ponte de Lima, destinado a aquisic;ao de vefculo florestal de 

combate a incendios. -------------------------

_ 6.3 - GRUPO CULTURAL E RECREATIVO DE DAN~AS E CANTARES DE PONTE DE LIMA -

Atribui~ao de subsfdio destinado a desloca~ao a Cambados na Galiza. A Camara Municipal 

dellberou por unanlmldade atribuir um subsidio no montante de 750,00 euros (setecento~ 

Ji 
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cinquenta euros), ao Grupo Cultural e Recreative de Dan~as e Cantares de Pont e de Lima, 

destin ado a apoiar o grupo na desloca~ao do grupo a Cambados na Galiza. ______ _ 

_ 6.4 - ASSOCIA~AO DE PAIS DA EBl DE PONTE DE LIMA - Atribui~ao de subsfdio 

destinado ao programa de ferias para a inclusao e Campeonato Nacional de BOCCIA. A 

Camara Municipal deliberou par unanimidade atribuir um subsfdio 2.672,50 euros (dois mil 

seiscentos e setenta e dois euros e cinquenta centimos), a Associa~ao de Pais da EBl de 

Ponte de Lima, destinado a comparticipar as refei~oes servidas no programa ferias para a 

inclusao e no Campeonato nacional de BOCCIA. ----------------

_ESPA~O DE INTERVEN~AO ABERTO AO PUBLICO: Nao houve interven~oes. ____ _ 

_ (07) APROVA~AO DA ATA EM MINUTA:- Nos termos dos numeros 3 e 4, do artigo 572, 

da Lei n2 75/2013, de 12 de Setembro, foi deliberado por unanimidade aprovar a ata desta 

reuniao, em minuta, para surtir efeitos imediatos. ---------------

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

declarou encerrada a reuniao pelas dezassete horas e vinte minutes. _______ _ 

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

0 Presidente, 

M--==:_ 
A Secreta ria, 



PROPOSTA RECOMENDAc;:AO 

0 principal local de acesso aos transportes publicos na vila de Ponte de Lima ocorre na Avenida 

Antonio Feijo porque e a paragem de autocarros mais proxima de todo o tipo de servic;:o usado 

pelos cidadaos que se deslocam a sede de concelho - servi~os de saude, financ;:as, tribunal, 

conservatoria dos registos civil e comercial, notarios, farm<kias, comercio, camara municipal, 

escolas ... 

Os utentes dos transportes publicos, em particular dos autocarros, sao, maioritariamente, 

estudantes e reformados e, podemos dize-lo, os que tem menores possibilidades financeiras, 

sendo que a generalidade nao tem outra forma de se deslocarem. 

Como todos ja terao presenciado a infraestrutura de "abrigo" de passageiros existente no local 

coloca as pessoas sem o minima de conforto e sujeitas a todo o tipo de intemperie. De inverno 

ao frio e a chuva e de verao ao abrasador calor solar que "bate" no chao e nas paredes. 

Frequentemente se vem os passageiros a serem fustigados pela chuva, uma vez que a 

cobertura existente no local nao tem qualquer protec;:ao lateral ou a "fugirem" para se 

protegerem do sol nas sombras existentes abaixa da paragem junto a rua Luis da Cunha 

Nogueira. 

Se e nosso dever zelar pela organizac;:ao dos espac;:os publicos, maior e a nossa obrigac;:ao de 

zelar pela protec;:ao e conforto dos cidadaos e em particular dos mais frageis e dos mais 

desprotegidos. 

A circulac;:ao de autocarros, dentro da zona urbana da vila, e feita atraves de 3 saidas, Rua do 

Arrabalde, Avenida Antonio Feijo (sentido ascendente) e Rua Agostinho Jose Taveira, nestas 

saidas, apenas no Largo de S. Joao existe outra paragem para os autocarros o que parece 

manifestamente insuficiente. 

Assim recomendamos que: 

1 - Os servic;:os municipais fac;:am um estudo de forma para aferir da viabilidade de alterar as 

circunstancias atuais na paragem da Avenida Antonio Feijo usando um novo tipo de abrigo que 

minimize o desconforto que a atual situac;:ao provoca aos passageiros; 

";;{- Que seja estudada a viabilidade de criar outros pontos de paragem, na zona baixa da vila, e 

onde possam ser colocados abrigos, incluindo no Largo deS. Joao; 

~· - Que sejam colocados abrigos noutros locais de paragem para boa protec;:ao dos utentes do 

transporte publico rodoviario. 

Ponte de Lima, 29 de janeiro de 2018. 

Os Vereadores de Ponte de Lima Minha Terra - PLMT, 



Proposta 

0 Municipio de Ponte de Lima tern por pratica, estabelecida ha muitos anos, 

homenagear figuras Limianas que se destacam, ou destacaram, pela sua atividade e 

pela sua dedica~ao ao progresso do concelho nas suas diferentes areas. 

A musica sempre foi uma das vertentes culturais do nosso concelho dinamizada por 

homens e mulheres que deram o seu melhor e formaram, sem qualquer encargo por 

parte dos aprendizes, centenas de musicos, tendo resultado daf o aparecimento de 

compositores, maestros e grandes musicos que pontificaram e ainda pontificam, a sua 

atividade no panorama musical nacional. 

Ponte de Lima e o concelho com maior numero de Bandas Filarm6nicas no distrito de 

Viana do Castelo, alias sempre o foi. Essa e a nossa marca de urn trabalho continuado e 

persistente, gra~as ao abnegado esfor~o de muitos limianos que voluntaria e 

graciosamente se dedicam a promover o associativismo e o ensino, promo~ao, 

divulga~ao e aprofundamento da atividade dessas Bandas. 

Na dianteira deste trabalho houve os mais arrojados como Miguel de Oliveira, Diogo 

Oliveira, Jose Sousa (Monica) e Daniel Leones (todos ja falecidos) os quais deixaram 

urn "alfobre" que se reflete nas nossas filarm6nicas e noutros pontos do pals, mas 

sobretudo no carinho e paixao com os musicos "executantes" das filarm6nicas limianas 

os reconhecem. 

Destes ja mencionados s6 o Daniel Caetano da Cunha Pereira Leones (Banda de 

Moreira do Lima) nao foi homenageado. E de toda a justi~a deixar urn testemunho de 

gratidao ao homem por quem pelas suas maos passaram ate outros homenageados 

como o Major Jose Gon~alves, antigo maestro da Banda de Ponte de Lima, o seu irmao 

Manuel Gon~alves, antigo maestro da Banda de Moreira do Lima e o filho Daniel 

Leones, antigo Maestro da Banda de Ponte de Lima e da Banda da GNR. 

Em Moreira do Lima, Estoraos, Sa, Cabra~ao, Bertiandos e Santa Comba muitas sao as 

famflias que tiveram ou ainda tern no seu seio musicos que fizeram a sua 

aprendizagem na mercearia de Daniel Leones. Em Moreira do Lima havera muito 

poucas famflias que nao tenham elementos que passaram pelas maos deste 

"professor" e pela Banda de Moreira do Lima. 

Pela forma altrufsta como o Daniel Leones se dedicou ao ensino da musica, sempre 

com disponibilidade para todos, nao tendo forma~ao academica na area da musica, 

nem muito menos na pedagogia, era capaz de ensinar e fazer com que as crian~as e 

jovens se encantassem pela aprendizagem na pauta e pela execu~ao do instrumento. 



OECLARACAO DE VOTO 

(Declarariio de voto sobre os pontos 5.1; 5.2; 5.3; 5.4; 5.5; 5.6; 5.7; 5.8; 5.9; e 5.10 -

Diversos regulamentos e tarifas a aplicar na Quinta de Pentieiros e Lagoas, na Area 

Protegida de S. Pedro de Arcos e Bertiandos, reuniiio de camara de 29 de janeiro de 

2018}. 

Na presen<;a dos documentos referentes aos pontes identificados verifica-se que onde 

havia desconto, para residentes nas freguesias da Area Protegida, de 40% e, para 

residentes no concelho, de 30% sobre o valor base da tarifa, estes foram eliminados. 

Verificamos que todos os pre<;os foram aumentados, na ordem des 5€, ou seja, ha 

cases de aumento de 25€ para 30€, mas tambem ha cases de 50€ para 55€, quer isto 

dizer que se aumenta sem ser num valor que se tenha tornado como indicador, o da 

infla<;ao ou outre. Faz-se um aumento a "olho" que pede ser de 20% (25€ para 30€) ou 

de 10€ (de 50€ para 55€) na mesma allnea de servi<;o (visitas em geral). 

Outros cases existem de aumentos que podem variar entre 6% a 11,4% para a 

ocupa<;ao do mesmo servi<;o conforme seja epoca alta ou epoca baixa, mas o curioso e 

que o que mais aumenta e a epoca baixa, ou seja, quando ha menos procura! Eo case 

da loca<;ao do "bungalows". 

Mas se falarmos em escolas do concelho o pre<;o era de 0,25€/crian<;a, a proposta veio 

com 20€/por turma de ate 30 alunos, ou seja o aumento e de, pelo menos 164% se a 

turma for mesmo de 30 alunos, mas como a maioria das turmas e s6 de 25 alunos a 

percentagem sobe, a pelo menos, 220%. 

Ha au mentes em todos os servi<;os e sao retirados quase todos os descontos, no CASO 

DOS RESIDENTES SAO RETIRADOS TODOS OS DESCONTOS. 

Em face da proposta fizemos uma proposta de aperfei<;oamento no sentido de serem 

mantidos todos os descontos, em todas as tarifas, para os utilizadores residentes (40% 

para os residentes nas freguesias da Area Protegida e 30% para os outros residentes 

no concelho) e que a tarifa das escolas dos alunos do concelho fosse mantida nos 

valores anteriores. 

Como vem sendo habitual a arrogancia, prepotencia e falta de sentido democrchico e 

total ausencia de sensibilidade social da maioria do executive eleita pelo CDS/PP nao 

aceitou alterar rigorosamente nada e manteve a proposta. 

Considerando que esta aprova<;ao revela um aumento desproporcional e uma total 

insensibilidade para com os residentes no concelho, alias, a exemplo do que tambem 



ja foi feito no aumento das tarifas da agua (que aumentou em 2,5%), os vereadores 

eleitos pelo grupo de cidadaos PONTE DE LIMA MINHA TERRA - PLMT, no seu 

compromisso de defesa dos Limianos, votaram contra estes pontos considerando que 

os aumentos sao desproporcionais e porque eliminam descontos que vigoravam para 

os residentes no concelho e que assim sao duplamente penalizados, pelos aumentos e 

pelo corte dos descontos de que usufrulam. 

Ponte de Lima, 29 de janeiro de 2018. 

Os Vereadores eleitos Ponte de Lima Minha Terra- PLMT, 

Abel Baptista 

Maria Joao Sousa 



DECLARACAO DE VOTO 

(Declara~ao de voto sobre o ponto 5.12 - "Re/at6rio do Estado do Ordenamento do 

Territ6rio - REOT", reuniao de camara de 2 de janeiro de 2018}. 

Considerando que o Relat6rio do Estado do Ordenamento do Territ6rio - REOT e o 

documento que servira de base, pelo menos e o primeiro documento, para iniciar o 

processo de revisao do PDM; 

Considerando que e urn documento tecnico complexo que merece uma analise 

cuidada, aturada e crftica; 

Considerando que os Vereadores eleitos pelo grupo de cidadaos PONTE DE LIMA 

MINHA TERRA - PLMT, nunca foram auscultados sobre este relat6rio, nem nunca 

tiveram conhecimento de que ele estava em elaborac;:ao; 

Considerando que apenas tiveram conhecimento dele 4 dias antes da reuniao de 

camara e dada a sua complexidade e extensao (85 paginas) com reporte para varies 

documentos (por exemplo censos de 2001 e de 2011); 

Considerando que o REOT faz referenda a questoes territoriais, demograficas, sociais, 

culturais, desportivas, eco16gicas ... ; 

Nao e posslvel tomar uma decisao informada, responsavel e fundamentada do 

documento sem haver tempo de o estudar em pormenor, haven do ate necessidade de 

o debater com alguns profissionais de areas especificas que o mesmo a borda. 

lnfelizmente a maioria do executive nao aceitou adiar a votac;:ao, como nosso 

proposta, para que houvesse, da nossa parte, a formac;:ao de uma vontade esclarecida 

e fundamentada, por isso nao podemos votar a favor de urn documento que nao 

"conhecemos" nos seus detalhes e fundamentos pelo que optamos pela abstenc;:ao 

pelos fundamentos que antecedem. 

Ponte de Lima, 29 de janeiro de 2018. 

Os Vereadores eleitos Ponte de Lima Minha Terra- PLMT, 

Abel Baptista 

Maria Joao Sousa 
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