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EDITAL 

_ Eng.o Victor Manuel Alves Mendes, Presidente da Camara Municipal de 

Ponte de Lima TORNA PUBLICO, nos termos e para efeitos do disposto no 

artigo 56° do Anexo I da Lei n.0 75/2013, de 12 de setembro, com as altera96es 

que lhe foram introduzidas, o teor da ata da reuniao da Camara Municipal de 

Ponte de Lima realizada em 09 de abril de 2018 e aprovada em 20 de abril de 

2018. __________________________________________ _ 

_ Para constar e para os devidos e legais efeitos se lavra o presente edital, 

que vao ser afixado nos lugares de estilo e no site do Municipio de Ponte de 

Lima, www.cm-pontedelima.pt. __________ _____ _ _ 

Ponte de Lima, 20 de abril de 2018, 

0 Presidente da Camara Municipal de Ponte de Lima, 

Victor Mendes (Eng.0
) 

Edital n.0 1/2017- Mandato 2017/2021 
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09 de abr il de 2018 

REUNIAO DA CAMARA MUNICIPAL 
DE 

PONTE DE LIMA 

Data da reuniao: 09 de abril de 2018 

Local da Reuniao: Edificio dos Pa~os do Conce/ho 

PRESEN~AS: 

Presidente: 

Eng. Victor Manuel Alves Mendes 

Vereadores: 

Eng!! Mecia Sofia Alves Correia Martins 

Eng.2 Luciano Francisco Pereira 
Dr!! Ana Maria Martins Machado 

Eng2 Vasco Nuno Magalhaes Velho de Almeida Ferraz 

Dr.!! Maria Joao Lima Moreira Sousa 

Dr. Paulo Jorge da Cunha Barreiro de Sousa 

2 

FALTAS: 0 Sr. Vereador Dr. Abel lima Baptista nao esteve presente na reuniao 
da Camara Municipal, tendo sido justificada a sua falta. 

lnicio da Reuniao: Quinze horas 

Encerramento: Quinze horas e vinte minutos 

Secret6rio: Tecnica Superior DrJ! Filomena Mimoso da Silva 

Prestou Colabora~ao Tecnica: M !! Guilhermina Franco 

Resumo Diario de Tesouraria: 
Sa/do .... ................. 3.610.456,82 Euros 

OBS: A Ata foi aprovada por minuta 
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PERiODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA: --------------

_No uso da palavra cedida pelo senhor Presidente da Camara, o Sr. Vereador Francisco 

Pereira, em substitui~;ao do Sr. Vereador Dr. Abel Batista, cumprimentou os presentes, 

congratulou-se como facto de ser esta a primeira reuniao de Camara em que tem o gosto de 

participar enquanto vereador eleito pelo movimento Ponte de Lima Minha Terra e 

apresentou a sua disponibilidade para colaborar e trabalhar com todos. ______ _ 

0 Sr. Presidente da Camara deu as boas vindas ao Sr. Vereador e agradeceu a 

disponibilidade manifestada. ---------------------

_Segulu-se a lnterven~;:;lo da Sr.~ Vereadora Dr.~ Ana Machado para convldar os presentes 

a assistir no dia 13 de abril corrente, no Audit6rio Rio lima, as 21:30h, a assistir a pe~;a de 

teatro "Os Herdeiros da Lua de Joana" pelos alunos do 79. 0, Agrupamento de Escolas de 

Arcozelo, integrado no mes da Preven~;ao dos Maus Tratos na lnfancia. _______ _ 

_ Registou-se a interven~;ao da Sr.!! Vereadora Dr.!} Maria Joao Sousa para apresentar uma 

proposta a Camara Municipal com vista a aquisi~;ao e coloca~;ao de elevadores de piscina 

fixos ou amovfveis para as Piscinas Municipals de Ponte de Lima (Ponte de Lima e Freixe), 

conforme documento n9. 1 que se anexa a presente ata e se considera pate integrante da 

mesma. _____________________________ _ 

_ 0 Sr. Presidente da Camara prestou os esclarecimentos tides por convenientes. __ _ 

_ ORDEM DO DIA: Presente a ordem de trabalhos, foram tomadas as seguintes resolu~;Oes 

ace rca dos assuntos del a constantes. ___________________ _ 

_ (01) APROVA~AO DA ATA DA REUNIAO ANTERIOR: - A Camara Municipal em 

cumprimento do disposto no nUmero 2, do artigo 572, da Lei n.9. 75/2013, de 12 de 

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

disposto nos nUmeros 3 e 4 do citado artigo, dellberou por maioria com seis votos a favor e 

uma absten~;ao do Sr. Vereador Eng.9. Francisco Pereira, aprovar a ata da reuniao realizada 

em 26 de mar~;o de 2018, pelo que vai a mesma ser assinada pelo Exmo. Presidente e pela 

Secretaria. ____________________________ _ 

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

_2.1 - PROCESSO DE LOTEAMENTO N.• 120/64 - Pedido de altera~iio ao alvani de 

loteamento n,!! 120/84 - Lote n!! 9 na rua da Quinta de Cima n!! 61, da Freguesia de 

Gemieira- Requerente: Joao da Costa Franco- Aprova~ao. A Camara Municipal deliberou 

por unanimidade aprovar o pedido de altera~;ao ao alvara de loteamento n!! 120/84, Lote n!! 
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9 sito na Rua da Quinta de Cima nQ 61, da Freguesia de Gemieira, apresentado por Joao da 

Costa Franco. -------------------------------------------------------
_ {03) JUNTAS DE FREGUESIA _________________ __ 

_ 3.1 - FREGUESIA DE GONDUFE - Adenda ao Acordo de Execu~ao de Delega~ao das 

Competencias - Altera~ao aos Kms de Rede Viaria - Aprova~ao. A Camara Municipal 

deliberou por unanimidade retirar o assunto para uma nova ava lia~ao. _______ _ 

_ (04) ASSUNTOS DIVERSOS __________________ _ 

_ 4.1 - PROPOSTA DO SENHOR PRESIDENTE DA CAMARA- Constitu i~ao da Comissao 

Executiva do Premia A. De Almeida Fernandes- Aprova~ao. A Camara Municipal deliberou 

por unanimidade aprovar a proposta. ___ _________________ _______ _ 

_ 4.2- ESTATUTO DO DIREITO DE OPOSI~AO- RELAT6RIO DE AVALIA~AO DO ANODE 

2017. A Camara Municipal tomou conhecimento. Tendo em conta o disposto nos n.Qs 1 e 2 

do art.Q 10Q do Estatuto do Direito de Oposi~ao e da alfnea u) do n.Q 1 do art.Q 35Q da Lei n.Q 

75/2013, de 12 de Setembro devera ser remetido ao Presidente da Assembleia Municipal o 

presente relat6rio e publ icitado na pagina eletr6nica do Municipio.------------

_4.3 - DOA~AO DE VIATURA PARA 0 SERVI~O MUNICIPAL DE PROTE~AO CIVIL -

Aprova~ao. A Camara Municipal deliberou por unanimidade aceitar a doar;ao. _ ___ _ 

_ 4.4 - REVISTA 11PONTE DE LIMA: DO PASSADO AO PRESENTE, RUMO AO FUTURO!" -

Presente uma informa~ao do Arquivo Municipal a propor a venda ao publico pelo valor de 

10,00 euros/unidade. A Camara Municipa l deliberou por unanimidade autorizar a vend a ao 

publico pelo va lor de 10,00 euros/unidade, da revista "Ponte de Lima do Passado ao 

Presente, Rumo ao Futuro!".--------- ------------ --

_ 4.5 - Prego & Fernandes, Lda. - Proposta de permuta. A Camara Municipal deliberou 

por unanimidade autorizar a seguinte permuta: o Municipio da a Joana Carolina dos Santos 

Prego o predio urbano descrito na Conservat6ria do Registo Predial de Ponte de Lima sob o 

numero 3441 da freguesia de Arcozelo, registado a seu favor pela AP 3150 de 30/06/2017, 

inscrito na respetiva matriz sob o artigo 2862, no valor de 199.495,00€ (cento e noventa e 

nove mil, quatrocentos e noventa e cinco euros), reservando a area de 1190 m2 (mil cento e 

noventa metros quadrados), melhor identificada na planta anexa a proposta, para 

integrar;ao no domlnio publico, no valor total de 16886,10€ (dezasseis mil oitocentos e 

oitenta e seis mil euros e dez cent imos) e em t roca, Joana Carolina dos Santos Prego da ao 

Municipio de Ponte de Lima o predio rustico descrito na Conservat6ria do Registo Predia l de 

Ponte de Lima sob o numero 356 da freguesia de Arcozelo, registado a seu favor pela AP 
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6424 de 19/06/2014, inscrito na respetiva matriz sob o artigo 324, no va lor de 156. 790,00€ 

(cento e cinquenta e seis mil setecentos e noventa euros); para iguala~ao de va lores, Joana 

Carolina dos Santos Prego da ao Municipio de Ponte de Lima a quantia de 25.818,90€ (vinte 

e cinco mil oitocentos e dezoito euros e noventa cent imos). ----------

_ 4.6- ASSOCIA~AO FLORESTAL DO LIMA - Cedencia do Audit6rio Municipal para o dia 

12 de abril entre as 16:30 e as 19:00 horas. A Camara Municipal deliberou por unanimidade 

autorizar a cedencia do Audit6rio Municipal para o dia 12 de abril entre as 16:30 e as 19:00 

horas, para apresenta~ao do Programa Regional de Ordenamento Florestal Entre-o-Douro e 

Minho. _____________________________ ___ 

_ (05) APROVA~AO DA ATA EM MINUTA:- Nos termos dos numeros 3 e 4, do artigo 57Q, 

da Lei nQ 75/2013, de 12 de Setembro, foi deliberado aprovar a ata desta reun iao, em 

min uta, para surtir efeitos imediatos. Esta delibera~ao fo i tomada por unanimidade .. ___ _ 

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

declarou encerrada a reun iao pelas quinze horas e vinte minutos .. _________ _ 

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

A Secretaria, 

~'lou __ q_U..Q ~ 



A promo~ao da acessibilidade constitui uma condi~ao essencial para o 

pleno exercicio de direitos de cidadania consagrados na Constitui~ao 

Portuguesa, como o direito a Qualidade de Vida, a lgualdade de Oportunidades 

no acesso a Educa~ao, a Saude, a Habita~ao, ao Lazer e Tempo Livre e ao 

Trabalho e, em especial, quando consagra os direitos dos cidadaos com 

deficiencia. Decorre igualmente de orienta~oes emanadas de diversas 

organiza~oes internacionais em que o nosso pais se encontra integrado, 

nomeadamente a Organiza~ao das Na~oes Unidas e suas agencias 

especializadas, o Conselho da Europa e a Uniao Europeia. 

0 Decreto-Lei n.0 163/2006, de 8 de agosto, define o regime da 

acessibilidade aos edificios e estabelecimentos que recebem publico, via publica 

e edificios habitacionais, de modo a proporcionar as pessoas com mobilidade 

condicionada condi~oes iguais as das restantes pessoas. As normas de 

acessibilidade relativas a piscinas encontram-se na sec9ao 3.4 do anexo ao DL 

acima referido- "Recintos e lnstalac;oes Desportivas". No ponto 3.4.3 pode ler

se "Nas piscinas deve existir pelo menos um acesso a agua por rampa ou por 

meios mecanicos; os meios mecanicos podem estar instalados ou ser 

amoviveis. " 

E. dever da autarquia criar condi~oes de acesso as piscinas Municipais 

para pessoas sem mobilidade ou com mobilidade reduzida, proporcionando-lhes 

condi~oes iguais as dos restantes cidadaos. 

Assim, os vereadores do movimento Ponte de Lima Minha Terra, propoem 

a aquisi~ao e a coloca~ao de elevadores de piscina fixos ou amoviveis para as 

Piscinas Municipais de Ponte de Lima (Ponte de Lima e Freixo). 

Ponte de Lima. 09 de abril de 2018 

( ranc1sco Pere1ra) 
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