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27 de outubro de 2017 

REUNIAO DA CAMARA MUNICIPAL 
DE 

PONTE DE LIMA 

Data da reuniiio: 27 de outubro de 2017 
Local da Reuniiio: Edificio dos Pa,os do Conce/ho 

PRESEN(:AS: 

Presidente: 

Eng. Victor Manuel Alves Mendes 

Vereadores: 

Eng~ Mecia Sofia Alves Correia Martins 
Dr. Abel Lima Baptista 
Dr.! Ana Maria Martins Machado 

2 

Eng2 Vasco Nuno Magalhaes Velho de Almeida Ferraz 
Dr.! Maria Joao Lima Moreira Sousa 

Dr. Paulo Jorge da Cunha Barreiro de Sousa 

FALTAS: 

lnlclo da ReunllJo: Qulnze horas 
Encerramento: Dezassels horas e trlnta mlnutos 

Secretario: Chefe de Divisiio Municipal: Dr.s Maria Sofia Fernandes Velho de 
Castro Araujo 

Prestou Colaborariio Tecnica: M!! Guilhermina Franco 

Resumo Diario de Tesouraria: 
Sa/do ..................... 6.461.031, 48 Euros 

OBS: A Ata foi aprovada par min uta 

/ 
~ 
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_ PER(ODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA: _____________ _ 

__ 0 Senhor Presldente propos urn voto de pesar pelas vftimas mortals dos incendios 

florestais que afetaram Portugal, entre 15 e 16 de outubro, os quais incidiram 

maloritariamente nos dlstrltos de Castelo Branco, Colmbra, Guarda, Leiria e Viseu. A Camara 

Municipal deliberou por unanimidade aprovar o voto de pesar proposto devendo ser dado 

conhecimento aos Munidpios de Arganil, Carregal do Sal, Oliveira do Hospital, Penacova, 

Tabua, Nelas, Oliveira de Frades, Oliveira do Hospital, Penacova, Santa Comba Dao, 

Pampilhosa da Serra, Seia, Tabua, Pinhet Sever do Vouga, Tondela e Vouzela. -----

-- 0 Senhor Presidente propos um voto de pesar pelo falecimento do artista, escultor e 

pintor, Salvador Vieira, amigo de Ponte de Lima, autor da obra do monumento de 

homenagem ao mundo rural e da obra do monumento em homenagem ao folclore. A 

Camara Municipal deliberou por unanimidade aprovar o voto de pesar proposto devendo 

ser dado conhecimento a familia. 

__ 0 Senhor Presldente propos urn voto de felicitar;oes a Jo~o Pedro Coelho, natural da 

freguesia de Fornelos e Queijada, concelho de Ponte de Lima, que venceu a Final Nacional 

do Concurso Jovem Talento da Gastronomla de 2017, que se realizou nos dias 24 e 25 de 

Outubro de 2017, no Festival Nacional de Gastronomia de Santarem. A Camara Municipal 

deliberou por unanimidade aprovar o voto de feliclta~oes proposto devendo ser dado 

conhecimento. -----------------------------------------------

_lnterven~ao dos Vereadores: ------------------------

Usou da palavra o Senhor Vereador Dr. Paulo Sousa propondo urn voto de felicita~oes 

ao Carma's Boutique Hotel de Ponte de Lima, galardoado recentemente com o premia "Best 

of Wine Tourism" na categoria de Alojamento. A Camara Municipal dellberou por 

unanlmldade aprovar o voto de felicita~oes proposto devendo ser dado conhecimento. _ 

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

relativamente aos assuntos constantes da mesma. ----------------------

_(01) APROVAtAO DA ATA DA REUNIAO ANTERIOR: • A C§mara Municipal em 

cumprimento do disposto no numero 2, do artigo 572, do Anexo I da Lei n.Q 75/2013, de 12 

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

disposto nos numeros 3 e 4 do cltado artigo, dellberou por unanimidade aprovar a ata da 

reuniao realizada em 19 de outubro de 2017, pelo que val a mesma ser assinada pelo Exmo. 

Presldente e pela Secretaria. ------------------------------
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_ (02) JUNTAS DE FREGUESIA __________________ _ 

_ 2.1 - FREGUESIA DA FEITOSA - Cedencia de um palco para os dlas 08, 09 e 10 de 

dezembro de 2017. A C§mara Municipal deliberou por unanimidade autorizar a cedencia do 

palco a Freguesia da Feitosa~ nos dias OBI 09 e 10 de dezembro de 2017. ______ _ 

_ (03) ASSUNTOS DIVERSOS ---------------- ---

3.1- REGIMENTO DA CAMARA MUNICIPAL DE PONTE DE LIMA - Aprova~ao. A Camara 

Municipal deliberou por unanimidade aprovar o Regimento da Camara Municipal de Ponte 

de Lima. ___________________________________________________ ___ 

3.2 - CONCURSO PUBLICO N.!! 2/2017 - 11FORNECIMENTO DE COMBUSTfVEIS -

GASOLEO E GASOLINA11 
• Emissao de parecer favoravel ~ abertura de procedimento por 

concurso publico, pelo valor base de 203.700,00 euros, acrescido de IVA a taxa legal em 

vigor, e nomea~ao do juri do procedimento. A Camara Municipal dellberou por 

unanimidade emitir parecer favoravel a abertura de procedimento por concurso publico, 

pelo valor base de 203.700,00 euros (duzentos e tr~s mil e setecentos euros) acrescido de 

IVA a taxa legal em vigor. Mais deliberou por unanimldade designar como jUri do 

procedimento os seguintes elementos: como Presidente a Senhora Vice-Presidente da 

Camara, Eng.!! Mecia Sofia Alves Correia Martins, como vogals efetlvos, a Chefe da Dlvls~o 

Administrativa e Financeira, Dr.l! Maria Sofia Fernandes Velho de Castro Araujo, e o Tecnico 

Superior, Eng.!1 Carlos Alberto Azevedo Lima; como vogais suplentes o Chefe da Divisao de 

Estudos e Planeamento, Eng.2 Rogerio Lopes Margalho Oliveira Pereira, e a Tecnica Superior, 

Dr.~ Filomena Mimosa da Silva. -~----------------------------------

_ 3.3 - 12~ ADENDA AO PROTOCOLO ENTRE 0 MUNicfPIO DE PONTE DE LIMA E OS 

GESTORES DOS REFEITORIOS DAS ESCOLAS EB 1!! CICLO DO CONCELHO DE PONTE DE LIMA, 

INDICADOS EM LISTA ANEXA- CELEBRADO A 28 DE DEZEMBRO DE 2005 - Ratifica~lo do 

despacho proferido pelo Senhor Presidente da Camara Municipal a 20 de setembro de 

2017, de aprova~ao da 12~ Adenda ao Protocolo entre o Municipio de Ponte de Lima e os 

Gestores dos Refelt6rlos das Escolas Baslcas do Concelho de Ponte de Lima celebrado a 28 

de dezembro de 2005. A Camara Municipal deliberou por unanimidade nos termos e para 

os efeitos do disposto no numero 3 do artigo 352 do Anexo I da Lei n.2 75/13 de 12 de 

setembro, ratificar o despacho proferido pelo Senhor Presidente da Camara Municipal a 20 

de setembro de 2017, de aprova~ao da 12!! Adenda ao Protocolo entre o Municfpio de Ponte 

de Lima e os Gestores dos Refeit6rios das Escolas Basicas do Concelho de Ponte de Lima 
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celebrado a 28 de dezembro de 2005. 0 Senhor Vereador Dr. Abel Baptista nao participou na 

discussao e na vota~ao deste ponto, declarando-se impedido. ----------

_3.4- 3~ FASE - RENOVA(:AO DE CANDIDATURAS CENTRO COM VIDA 2017 - Aprova~lo 

da llstagem relatlva a atrlbul~ao das subven~oes das candldaturas apresentadas. A Camara 

Municipal deliberou par unanimidade aprovar a listagem elaborada pelo Gabinete Terra, 

atribuindo as subven~oes relativas a renova~~o das candidaturas Centro Com Vida 2017. _ 

_ 3.5- SUSPENSAO DO PLANO DE URBANIZA~AO DAS OFICINAS DE CANTARIA DAS 

PEDRAS FINAS E 0 CONSEQUENTE ESTABELECIMENTO DE MEDIDAS PREVENTIVAS, PARA 0 

PEDIDO DE REGULARIZA~AO DA ALTERA~AO DE ESTABELECIMENTO INDUSTRIAL -

Aprova~ao. A Cc~mara Municipal deliberou por unanimidade propor a Assembleia Municipal 

a suspensao do Plano de Urbaniza~f!io das Oficinas de Cantaria das Pedras Finas e o 

consequente estabelecimento de medidas preventivas, para o pedido de regulariza~ao da 

altera~~o de estabelecimento industrial, em cumprimento do disposto na alfnea b) do 

numero 1 do artigo 128Q do Decreta-Lei n,Q 80/2015, de 14 de maio, de acordo com a 

informac;ao prestada pelo Chefe da Divisao de Estudos e Planeamento, Eng.!i! Rogerio 

Pereira. -----------------------------

_ 3.6- ABERTURA DO PROCEDIMENTO DE ALTERA~AO DO REGULAMENTO DO PLANO DE 

URBANIZAc;AO DAS OFICINAS DE CANTARIA DAS PEDRAS FINAS, NOS TERMOS DO ARTIGO 

118!! DO RJIGT (Decreta-Lei n2 80/2015, de 14 de maio}, E 0 CONSEQUENTE 

ESTABELECIMENTO DE MEDIDAS PREVENTIVAS, PARA 0 PEDIDO DE REGULARIZA(:AO DA 

ALTERA(:.lO DE ESTABELECIMENTO INDUSTRIAL - Aprova~ao. A Camara Municipal 

deliberou por unanlmfdade aprovar a abertura do procedimento de alterac;ao do 

regulamento do Plano de Urbanizac;ao das Oficinas de Cantaria das Pedras Finas, de acordo 

com o disposto no artigo 11812 do RJIGT (Decreta-Lei n2 80/2015, de 14 de maio), e o 

consequente estabelecimento de medidas preventivas, para o pedldo de regulariza!_;~o da 

altera~ao de estabelecimento industrial, no qual sao requerentes as firmas Joao Guerra & 

Filhos, Lda. e Prego & Fernandes, Extra~ao de Pedra, Lda. Mais deliberou par unanimidade 

estabelecer o prazo de 15 dias uteis contados a partir da publicac;ao no Dlario da Republica, 

para a participac;:ao publica, em cumprimento do disposto no numero 2 do artigo 882 do 

RJIGT (Decreto-Lel n2 80/2015, de 14 de maio), fixando em 6 meses o prazo para a 

elaborac;:ao da alterac;:ao. 

3.7- SUSPENSAO PARCIAL DO PLANO DE URBANIZA(:AO DE FONTAO E ARCOS E 0 

CONSEQUENTE ESTABELECIMENTO DE MEDIDAS PREVENTIVAS, PARA 0 PEDIDO DE 
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REGULARIZAclO DA ALTERA~AO DE ESTABELECIMENTO INDUSTRIAL - Aprova~3o. A 

Camara Municipal deliberou por unanimidade proper a Assembleia Municipal a suspensao 

do Plano de Urbaniza(;ao de Fontao e Arcos e o consequente estabelecimento de medidas 

preventivas, para o pedido de regulariza~ao da altera~ao de estabelecimento industrial, em 

cumprimento do disposto na alfnea b) do numero 1 do artlgo 1282 do Decreto-Lei n.2 

80/2015, de 14 de maio, de acordo com a informa~ao prestada pelo Chefe da Divisao de 

Estudos e Planeamento, Eng." Rogerio Pereira. 

_3.8 - ABERTURA DO PROCEDIMENTO DE ALTERAtAO PARCIAL DO PLANO DIRETOR 

MUNICIPAL DE PONTE DE LIMA E DO PLANO DE URBANIZA~AO DE FONTAO E ARCOS, NOS 

TERMOS DO ARTIGO 1182 DO RJIGT (Decreto-Lel n2 80/2015, de 14 de maio), E 0 

CONSEQUENTE ESTABELECIMENTO DE MEDIDAS PREVENTIVAS, PARA 0 PEOIDO DE 

REGULARIZAtAO DA ALTERA~AO DE ESTABELECIMENTO INDUSTRIAL - Aprova~ao. A 

C~mara Municipal deliberou por unanlmldade aprovar a abertura do procedimento de 

altera~ao parcial do Plano Diretor Municipal de Ponte de Lima e do Plano de Urbaniza~ao de 

Fontao e Arcos, de acordo com o disposto no artigo 1182 do RJIGT (Decreta-Lei nQ 80/2015, 

de 14 de maio), eo consequente estabelecimento de medidas preventivas, para o pedldo de 

regularlza~ao da altera~ao de estabelecimento industrial, no qual e requerente a firma 

Carpintaria lrmaos Pinto da Silva, Lda. Mais deliberou por unanimidade estabelecer o prazo 

de 15 dias uteis contados a partir da publicac;ao no Diario da Republica, para a participa~ao 

publica, em cumprimento do disposto no numero 2 do artigo 882 do RJIGT (Decreta-Lei nQ 

80/2015, de 14 de maio), fixando em 6 meses o prazo para a elaborac;ao da alterac;ao. __ 

_ 3.9- SUSPENSAO PARCIAL DO PLANO DE URBANIZAtAO DE FREIXO E 0 CONSEQUENTE 

ESTABELECIMENTO DE MEDIDAS PREVENTIVAS, PARA 0 PEDIDO DE REGULARIZAtAO DA 

ALTERA~Ao DE ESTABELECIMENTO INDUSTRIAL - Aprova~ao. A Camara Municipal 

deliberou por unanlmldade proper a Assembleia Municipal a suspensao parcial do Plano de 

Urbanizac;ao de Freixe e o consequente estabelecimento de medidas preventivas, para o 

pedido de regulariza~ao da altera~ao de estabelecimento industrial, em cumprimento do 

disposto na alfnea b) do numero 1 do artigo 1282 do Decreta-Lei n.Q 80/2015, de 14 de maio, 

de acordo com a informa~ao prestada pelo Chefe da Divisao de Estudos e Planeamento, 

Eng.Q Rogerio Pereira. 

_3.10- ABERTURA DO PROCEDIMENTO DE ALTERA~Ao DO PLANO DE URBANIZAtAO DE 

FREIXO, NOS TERMOS DO ARTIGO 1182 DO RJIGT (Decreta-Lei n!! 80/2015, de 14 de maio), 

E 0 CONSEQUENTE ESTABELECIMENTO DE MEDIDAS PREVENTIVAS, PARA 0 PEDIDO DE 
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REGULARIZAtAO DA ALTERAtAO DE ESTABELECIMENTO INDUSTRIAL - Aprova~;lo. A 

C§mara Municipal dellberou por unanimidade aprovar a abertura do procedlmento de 

altera~ao do Plano de Urbaniza~ao de Freixe, nos termos do artigo 1182 do RJIGT (Decreta

lei n2 80/2015, de 14 de maio), e o consequente estabelecimento de medidas preventivas, 

para o pedido de regulariza~ao da altera~ao de estabelecimento industrial, no qual e 
requerente a firma Cranicris6stomos Sociedade de Constru~~o Civil, Lda. Mais dellberou por 

unanimidade estabelecer o prazo de 15 dias uteis contados a partir da publica~ao no Diario 

da Republica, para a particlpa~~o publica, em cumprimento do disposto no numero 2 do 

artigo 882 do RJIGT (Decreto-Lei nQ 80/2015, de 14 de maio), f ixando em 6 meses o prazo 

para a elabora~ao da altera~ao . --------------------

_3.11 - SUSPENSAO PARCIAL DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE PONTE DE LIMA E 0 

CONSEQUENTE ESTABELECIMENTO DE MEDIDAS PREVENTIVAS, PARA 0 PEDIDO DE 

REGULARIZAc;Ao DA ALTERAc;Ao DE ESTABELECIMENTO INDUSTRIAL - Aprova~jao. A 

Camara Municipal dellberou por unanimidade proper a Assembleia Municipal a suspensao 

parcial do Plano Diretor Municipal de Ponte de Lima e o consequente estabelecimento de 

medidas preventivas, para o pedido de regulariza~ao da altera~ao de estabelecimento 

industrial, em cumprimento do disposto na alfnea b) do numero 1 do artigo 1282 do 

Decreta-Lei n.2 80/2015, de 14 de maio, de acordo com a informa~ao prestada pelo Chefe da 

Divisao de Estudos e Planeamento, Eng.Q Rogerio Pereira. -----------

_3.12 - ABERTURA DO PROCEDIMENTO DE ALTERACAO PARCIAL DO PLANO DIRETOR 

MUNICIPAL DE PONTE DE LIMA, NOS TERMOS DO ARTIGO 11se DO RJIGT {Decreto-Lei ne 

80/2015, de 14 de malo) - fev. 2016, E 0 CONSEQUENTE ESTABELECIMENTO DE MEDIDAS 

PREVENTIVAS, PARA 0 PEDIDO DE REGULARIZAtlO DA ALTERACAO DE 

ESTABELECIMENTO INDUSTRIAL - Aprovaclo. A C§mara Municipal deliberou por 

unanimidade aprovar a abertura do procedimento de altera~ao parcial do Plano Dlretor 

Municipal de Ponte de Lima, nos termos do artigo 118Q do RJIGT (Decreta-lei n2 80/2015, de 

14 de maio), e o consequente estabelecimento de medidas preventivas, para o pedido de 

regulariza~ao da alterac;ao de estabelecimento industrial, no qual e requerente a firma 

lnerbritas1 Transformac;ao de Granites, SA. Mais dellberou por unanlmidade estabelecer o 

prazo de 15 dias uteis contados a partir da publica~ao no Diario da Republica, para a 

participac;ao publica, em cumprimento do disposto no numero 2 do artigo 882 do RJIGT 

(Decreta-Lei nQ 80/20151 de 14 de maio), fixando em 6 meses o prazo para a elaborac;ao da 

alterac;ao. ----------------------------
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_3.13- PROTOCOLO DE ESTAGIO ENTRE A cAMARA MUNICIPAL DE PONTE DE LIMA E 0 

INSTITUTO POLITECNICO DO CAVADO E DO AVE- Formanda: Tania Ramos Martins - Curso 

de Finan~as - Aprova~ao. A C~mara Municipal deliberou por unanimldade aprovar o 

protocolo de estagio entre a C~mara Municipal de Ponte de Lima e o Institute Politcknico do 

CavadoedoAve. __________________________________________________ _ 

_ 3.14 - PROPOSTAS DOS SENHORES VEREADORES DR. ABEL LIMA BAPTISTA E DR.~ 

MARIA JOAO SOUSA - "Proposta de Regulamento de Concess~o de Regallas Socials ao 

Corpo de Bombelros Voluntaries da Assocla~tio Humanitaria dos Bombeiros Voluntaries de 

Ponte de lima'' - Aprova~ao. A Camara Municipal dellberou por malaria com dais votes a 

favor dos Senhores Vereadores Dr. Abel Lima Baptista e Dr.~ Maria Joao Sousa, e cinco votos 

contra do Senhor Presidente e dos Senhores Vereadores eleitos pelo CDS-PP, reprovar a 

proposta. 0 Senhor Presldente e os Senhores Vereadores eleitos pelo CDS-PP apresentaram 

declara<;ao de voto que fica anexa a presente ata como documento numero urn e se 

considera como fazendo parte lntegrante da presente para todos os efeitos. ------

_3.15 - UNIDADE LOCAL DE SAUDE DO ALTO MINHO - EPE - UCC SAUDE MAIS PERTO 

CENTRO DE SAUDE DE PONTE DE LIMA - Autoriza~ao para, na contlnua~ao da 

implementa~ao do projeto Envelheclmento Atlvo, os utentes institucionalizados em lares 

e Centros de Dia do Concelho, visitarem gratuitamente o Museu Mllltar no dla 31 de 

outubro, pelas 14:30 horas. A Camara Municipal dellberou por unanimidade autorizar, na 

continua<;ao da implementa<;ao do projeto Envelhecimento Ativo, que os utentes 

institucionalizados em Lares e Centros de Dia do Concelho visitem gratuitamente o Museu 

Milltar no dia 31 de outubro, pelas 14:30 horas. ------------------------------

_3.16 - AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE PAREDES DE COURA - Autorlza~ao para que as 

crlan~as portadoras de Necessidades Educativas Especiais possam visitar, a tftulo gratuito, 

o Museu do Brinquedo e o Festivallnternacional de Jardlns, no final do m@s de outubro. A 

Camara Municipal deliberou por unanimidade autorizar que as crian!YaS portadoras de 

Necessidades Educativas Especiais visitem a trtulo gratuito, o Museu do Brinquedo e o 

Festivallnternacional de Jardins. -------------------------------- ------

3.17 - ANA IN~S PEREIRA - Ced!ncla do Audlt6rlo Municipal no dia 2S de novembro, 

pelas 16:00 horas, para apresenta~ao do seu livro de poesia. A Camara Municipal deliberou 

por unanlmldade autorizar a ced@ncla do Audit6rio Municipal a Ana lnes Pereira, no dia 25 

de novembro, pelas 16:00 horas, para apresenta~;ao de um llvro de poesia. __________ _ 
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_3.18- CLUBE NAUTICO DE PONTE DE LIMA- Cedencia do Audit6rio Rio Lima no dia 21 

de outubro, entre as 09:00 e as 12:30 horas, para a reallza~5o de uma reuni5o geral com 

pals e atletas. A C§mara Municipal deliberou por unanimidade, ratificar o despacho 

proferido pelo Senhor Presldente da C3mara a 19 de outubro de 2017, nos termos e para os 

efeitos do disposto no n23 do artigo 352 do Anexo I da Lei n.2 75/13, de 12 de setembro, de 

autorlza9~0 de cedencla do Audlt6rio Rio Lima para o dia 21 de outubro, entre as 09:00 e as 

12:30 horas. 0 Senhor Vereador Dr. Abel Lima Baptista nao participou na dlscussao e 

vota9ao deste ponto, declarando-se impedldo. _ _ _____________ _ 

_ 3.19- ROTARY CLUB DE PONTE DE LIMA- Autoriza~ao para reallza~~o de um evento 

no Centro de Acolhimento da Quinta de Pentielros, no dla 28 de outubro, entre as 11:00 e 

as 16:00 horas. A C~mara Municipal deliberou por unanimidade autorizar que o Rotary Club 

de Ponte de Lima realize no dia 28 de outubro, entre as 11:00 e as 16:00 horas, urn evento 

no Centro de Acolhimento da Quinta de Pentieiros. 0 Senhor Vereador Dr. Paulo Sousa nao 

participou na discussao e vota9ao deste ponte, declarando-se lmpedido. ------

_3.20 - ESCOLA PROFISSIONAL DE MUSICA DE VIANA DO CASTELO - Ced~ncia do Teatro 

Diogo Bernardes no dla 09 de malo de 2018, para a realiza~ao de Concertos Did~ticos para 

os alunos do Concelho. A Camara Municipal dellberou por unanlmidade, autorizar a 

cedencla do Teatro Diogo Bernardes a Escola Profissional de Musica de Viana do Castelo, no 

dia 09 de maio de 2018, para a realiza9ao de Concertos Didaticos para os alunos do 

Concelho. 

_3.21 - BATOTAS PONTE DE LIMA CLUBE DE DESPORTOS RADICAlS - Ced~ncia da 

Expolima no dla 18 de novembro, para a realiza~ao do jantar da "XVII Descida ao 

Sarrabulho". A Camara Municipal deliberou por unanlmldade autorizar a cedencia da 

Expolima ao Batotas Ponte de Lima Clube de Desportos Radicals, no dia 18 de novembro, 

condicionada ao pagamento de 250,00 euros, (duzentos e cinquenta euros) acrescido de IVA 

a taxa legal, situa!;ao que sera verificada no dia do evento com a apresenta9ao do 

comprovativo do pagamento emitido pelo Municipio ao responsavel pela abertura do acesso 

a Expolima. 0 Senhor Vereador Dr. Abel Baptista nao participou na discussao e vota!;ao 

deste ponto, declarando-se lmpedido. __________________ _ 

3.22 - AGRUPAMENTO DE ESCOLAS ANT6NIO FEIJ6 - Ced~ncla do Audlt6rlo Rio 

Lima para a realizartao da atlvidade que consta do Plano Anual de Atividades do ano letivo 

2017/2018, no dla 10 de malo, da parte da manha. A Camara Municipal dellberou por 

unanimidade autorizar a cedencia do Audlt6rio Rio Lima ao Agrupamento de Escolas 
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Ant6nio Feijo, para a realiza~ao da atividade que consta do Plano Anual de Atividades do ana 

letivo 2017/2018, no dia 10 de maio, da parte da manha. ----------- - 

-- 3.23 - ASSOCIA<;Ao NACIONAL DE CA<;ADORES DE GALINHOLAS (ANCG) - Cedencia 

do Audit6rio da Area Protegida das lagoas de Bertlandos e S. Pedro d' Arcos, no dia 4 de 

novembro, das 14h30m as 17h30m, para a realiza~ao da Assembleia Geral da ANCG. A 

C§mara Municipal deliberou por unanimidade autorlzar a ced~ncia do Auditorio da Area 

Protegida das Lagoas de Bertiandos e S. Pedro d' Arcos a Associa~ao Nacional de Ca~adores 

de Gallnholas (ANCG), no dia 4 de novembro, das 14h30m as 17h30m, para a realizac;ao da 

Assembleia Geral da ANCG. ----------------------

- 3.24 - FIXA~O DO PRE<;O DOS BILHETES, COM IVA INCLuroo, PARA OS 

ESPETACULOS A DECORRER NO TEATRO DIOGO BERNARDES, EM OUTUBRO E NOVEMBRO 

DE 2017- Aprova~ao. A Camara Municipal deliberou por unanlmldade aprovar, de acordo 

com o proposto pelo Chefe da Unidade de Estrategia e Moderniza~ao Administrativa, o 

prec;o dos bilhetes, com IVA incluldo, para os espetaculos a decorrer no Teatro Diogo 

Bernardes nos meses de outubro e novembro de 2017.------------

--3.25 • PROPOSTA DO SENHOR PRESIDENTE DE NOMEA<;AO DA COMISSAO DIRETIVA 

DA PAISAGEM PROTEGIOA DAS LAGOAS DE BERTIANDOS E S. PEDRO D' ARCOS -

Aprova~iio. A C§mara Municipal dellberou por unanimidade aprovar a proposta do Senhor 

Presldente da C3mara de nomear como Presidente da Comissao Diretiva da Paisagem 

Protegida das Lagoas de Bertiandos e S. Pedro D' Arcos o Senhor Presidente da Camara, Eng.2 

VIctor Manuel Alves Mendes, como Vagal da Comissao Diretiva da Palsagem Protegida das 

Lagoas de Bertiandos e S. Pedro D' Arcos a Senhora Vice-Presidente, Eng. iii Mecia Martins. 0 

Senhor Vereador Dr. Abel Lima Baptista usou da palavra para referir que nao estava 

comtemplada na proposta a nomea~ao do representante da C~mara Municipal de Ponte de 

Lima no Conselho Consultivo da Paisagem Protegida das Lagoas de Bertiandos e S. Pedro 

D' Arcos, de acordo com o disposto na alfnea a) do numero 1 do artigo 92 do Decreto

Regulamentar 19/2000, de 11 de dezembro. 0 Senhor Presldente referiu que iria analisar a 

sltuac;ao, elaborando posteriormente a proposta em conformidade. 

__ 3.26- Al TERAc;Ao AO PLANO DE URBANIZA<;Ao DE FREIXO- Aprova~iio da abertura 

do perrodo de dlscussfio publica nos termos do artlgo 892 do Decreto-lei n.2 80/2015, de 

14 de maio. A Camara Municipal deliberou por unanimidade aprovar a abertura do perlodo 

de dlscussao publica da alterac;ao ao Plano de Urbanizac;ao de Freixo, fixando-o em trinta 

dias, nos termos do disposto no artigo 892 do Decreta-Lei n.g 80/2015, de 14 de maio. _ __ _ 
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__ 3.27- ALTERAtAO AO PLANO DE URBANIZAc;AO DAS OFICINAS DE CANT ARIA DAS 

PEDRAS FINAS • Aprovac;ao da abertura do perfodo de discussao publica nos termos do 

artigo 892 do Decreta-Lei n.2 80/2015, de 14 de malo. A C~mara Municipal deliberou por 

unanlmldade aprovar a abertura do perfodo de discussao publica da alterac;~o ao Plano de 

Urbaniza<;:ao das Oficinas de Cantaria das Pedras Finas, fixando-o em trinta dias, nos termos 

do disposto no artigo 89!i! do Decreto-Lel n.2 80/2015, de 14 de malo. -------

--3.28- ALTERAc;Ao AO PLANO DE URBANIZAtAO DE PONTE DE LIMA- Aprova(:So da 

abertura do periodo de dlscussao publica nos termos do artigo 89!2 do Decreta-Lei n.g 

80/2015, de 14 de maio. A Camara Municipal deliberou por unanimidade aprovar a 

abertura do perfodo de discussao publica da altera<;:ao ao Plano de Urbaniza~;ao de Ponte de 

Lima, fixando-o em trinta dias, nos termos do disposto no artigo 892 do Decreto-Lel n.2 

80/2015, de 14 de maio. 

__ 3.29 - ALTERAC::AO AO PLANO DE URBANIZAc;AO DA CORRELHA - Aprova~~o da 

abertura do periodo de discussao publica nos termos do artigo 892 do Decreta-Lei n.g 

80/2015, de 14 de maio. A Camara Municipal deliberou por unanimidade aprovar a 

abertura do perfodo de dlscussao publica da altera9ao ao Plano de Urbaniza~tao da Correlha, 

fixando-o em trinta dias, nos termos do disposto no artigo 89Q do Decreta-Lei n.Q 80/2015, 

de 14 de maio. 

__ 3.30 - ALTERAc;Ao AO PLANO DE URBANIZAc,lO DE FONTAO E ARCOS - Aprova(:§o 

da abertura do periodo de dlscuss5o publica nos termos do artlgo 89!1! do Decreto-Lel n.11 

80/2015, de 14 de maio. A Camara Municipal deliberou por unanimidade aprovar a 

abertura do perrodo de discuss~o publica da altera9ao ao Plano de Urbanizac;ao de Fontao e 

Arcos, fixando-o em trinta dias, nos termos do disposto no artigo 89Q do Decreta-Lei n.Q 

80/2015, de 14 de maio. 

_ 3.31 - ALTERA~AO AO PLANO DE URBANIZA~AO DE REFOIOS DO LIMA - Aprova~ao 

da abertura do perfodo de discussao publica nos termos do artigo 89i! do Decreta-Lei n.!! 

80/2015, de 14 de malo. A C§mara Municipal deliberou por unanlmldade aprovar a 

abertura do perfodo de discussao publica da altera~ao ao Plano de Urbaniza<;:ao de Refoios 

do Lima~ fixando-o em trinta dias, nos termos do disposto no artlgo 899 do Decreta-Lei n.2 

80/2015, de 14 de maio. 

_{04) ATRIBUI~O DE SUBSJDIOS ________________ _ 

_ 4.1- AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE PONTE DE LIMA- Presente urn email a solicitar a 

atrlbul~~o de um subsfdio destinado a compartlcipar as despesas relaclonadas com a 
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partlclpa~ao da equipa K·EVO no Campeonato do Mundo "4x41n Schools", organlzado pela 

Jaguar Land Rover do Reino Unido, em Abu Dhabi, entre os dias 7 e 14 de dezembro. A 

Camara Municipal deliberou por unanlmidade atribuir urn subsfdio de dois mile quinhentos 

euros ao Agrupamento de Escolas de Ponte de Lima, destinado a comparticipar as despesas 

relacionadas com a participa~ao da equipa K-EVO no Campeonato do Mundo 114X4 In 

Schools", organizado pela Jaguar Land Rover do Reina Unido, em Abu Dhabi, entre os dias 7 

e14dedezembro. --------------------------------------------------

_4.2- ASSOCIA~O DE PAIS DE PONTE DE LIMA - Presente uma lnforma~ao do Chefe da 

Unidade de Recursos Naturals e Rurais a comunicar o valor a comparticipar pelo Munldplo 

de Ponte de Lima, respeitante as refel~aes servldas as crian~as que particlparam na 

lniciativa "VIII Abra~o ao Rio Lima". A Camara Municipal deliberou por unanimidade 

atribuir uma comparticipa~ao no valor de 751,77 euros (setecentos e cinquenta e urn euros 

e setenta e sete centimos), a Associa!;ao de Pais de Ponte de Lima, destinada a custear as 

despesas com as refei~oes servidas as crian~as que participaram na lnlciativa 1/VIII Abra~o ao 

Rio Lima". ---------------------------------------------------------
_4.3 - ASSOCIAtAO DE PAIS DO CENTRO EDUCATIVO DAS LAGOAS - Presente uma 

informa~~o do Chefe da Unidade de Recursos Naturals e Rurais a comunlcar o valor a 

comparticipar pelo Munldplo de Ponte de Lima, respeltante as refei~oes servidas as 

crian~as que partlclparam na iniciativa "VIII Abra~o ao Rio Lima". A Camara Municipal 

deliberou por unanimidade atribuir uma comparticipa~ao no valor de 872,60 euros 

(oitocentos e setenta e dois euros e sessenta centimos), a Associa~ao de Pais do Centro 

Educative das Lagoas, destlnada a custear as despesas com as refei~Bes servidas as crian!;as 

que partlciparam na iniciativa 
11
VIII Abra(;o ao Rio Lima". -----------------------

_4.4 - GRUPO DAS ESPADELADEIRAS DE REBORD0ES SOUTO - Presente um ofrclo a 

sollcltar a atribui!;ao de um subsidio destinado a comparticipar as despesas relacionadas 

com a reallza~ao do XXV Festival de Folclore. A C§mara Municipal deliberou por 

unanimidade atrlbuir um subsfdlo no valor de 407,00 euros (quatrocentos e sete euros), ao 

Grupo das Espadeladeiras de Rebordoes Souto, destinado a comparticipar as despesas 

relacionadas com a realiza~ao do XXV Festival de Folclore. 

_4.5- ASSOCIA~O HUMANITARIA DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE PONTE DE LIMA 

Presente um email a solicitar a atrlbul~~o de uma comparticipa~ao destinada a custear as 

despesas com a edl~ao do "Livro Comemorativo dos 130 anos da Assocla~5o". A C~mara 

Municipal deliberou por unanlmldade atrlbuir uma comparticipa<;ao de 50% ate ao 
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particlpa~ao da equipa K-EVO no Campeonato do Mundo "4x41n Schools", organizado pela 

Jaguar Land Rover do Relno Unldo, em Abu Dhabi, entre os dias 7 e 14 de dezembro. A 

Cc~mara Municipal deliberou por unanlmldade atribuir urn subsrdlo de dols mile quinhentos 

euros ao Agrupamento de Escolas de Ponte de Lima, destinado a comparticipar as despesas 

relaclonadas com a participac;ao da equipa K-EVO no Campeonato do Mundo "4x4 in 

Schools", organizado pela Jaguar Land Rover do Reino Unido, em Abu Dhabi, entre os dias 7 

e14dedezembro. --------------------------------------------------

-4.2- ASSOCIA~O DE PAIS DE PONTE DE LIMA • Presente uma informa~ao do Chefe da 

Unldade de Recursos Naturals e Rurais a comunicar o valor a comparticipar pelo Municipio 

de Ponte de Lima, respeltante ~s refei~oes servidas as crian~as que participaram na 

lnlclatlva 11VIII Abra~o ao Rio Lima". A Camara Municipal dellberou por unanimidade 

atribuir uma comparticipa~ao no valor de 751,77 euros (setecentos e cinquenta e um euros 

e setenta e sete centimos), a Associa~ao de Pais de Ponte de Lima, destinada a custear as 

despesas com as refei~oes servidas as crlanc;as que participaram na iniciativa 11VIII Abra~o ao 

Rio Lima". 

_4.3 - ASSOCIA(:AO DE PAIS DO CENTRO EDUCATIVO DAS LAGOAS - Presente uma 

informa~ao do Chefe da Unldade de Recursos Naturals e Rurais a comunicar o valor a 

compartlclpar pelo Municipio de Ponte de Lima, respeltante as refel~oes servidas as 

crlan~as que partlclparam na iniciativa "VIII Abra~o ao Rio lima''. A Camara Municipal 

dellberou por unanimidade atribuir uma comparticipac;~o no valor de 872,60 euros 

(oitocentos e setenta e dois euros e sessenta centimos), a Associa~ao de Pais do Centro 

Educative das Lagoas, destinada a custear as despesas com as refeic;oes servidas as crian~as 

que participaram na lniciatlva "VIII Abrac;o ao Rio Lima't. -----------------------

_4.4 - GRUPO DAS ESPADELADEIRAS DE REBORDQES SOUTO - Presente urn oflcio a 

solicitar a atrlbui~ao de um subsidio destinado a comparticipar as despesas relaclonadas 

com a reallza~ao do XXV Festival de Folclore. A Camara Municipal dellberou por 

unanimidade atribuir um subsfdio no valor de 407,00 euros (quatrocentos e sete euros), ao 

Grupo das Espadeladeiras de Rebordoes Souto, destinado a comparticipar as despesas 

relacionadas com a realizac;ao do XXV Festival de Folclore. 

_4.5- ASSOCIA(:AO HUMANITARIA DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE PONTE DE LIMA 

Presente um email a sollcltar a atrlbul~ao de uma comparticipa~ao destinada a custear as 

despesas com a edi~ao do "Livro Comemoratlvo dos 130 anos da Assocla~~o". A Camara 

Municipal deliberou por unanlmldade atribuir uma comparticipac;ao de SO% ate ao 
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montante maximo de 1.020,00 euros (mil e vinte euros), a Associac;ao Humanitckia dos 

Bombeiros Voluntaries de Ponte de Lima, destinada a custear as despesas com a edi~ao do 

"Livre Comemorativo dos 130 a nos da Associac;ao". -------------

_4.6 - ACADEMIA DE FUTEBOL DE PONTE DE LIMA - Presente urn oflcio a solicitar a 

atrlbui~So de um subsfdlo destlnado a custear as despesas com a partlclpa~iio, em 

representa~ao da Sele~ao Portuguesa de Teqball, no "The First Teqball All Stars Cup", que 

se reallzou no dla 30 de setembro, no Luxemburgo. A Camara Municipal dellberou por 

unanimidade atribuir urn subsfdio no valor de 750,00 euros (setecentos e cinquenta euros), 

a Academia de Futebol de Ponte de Lima, destinado a custear as despesas com a 

participac;ao, em representac;ao da Selec;ao Portuguesa de Teqball, no "The First Teqball All 

Stars Cup'', que se realizou no dia 30 de setembro, no Luxemburgo. --------

---- (OS) ESPAc;O DE INTERVENc;AO ABERTO AO PUBLICO: Nao houve intervenc;oes. __ 

_ {06) APROVAc;Ao DA ATA EM MINUTA:· Nos termos dos numeros 3 e 4, do artlgo 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 Presldente da Cc1imara 

declarou encerrada a reuni§o pelas dezasseis horas e trlnta minutes. _______ _ 

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

~4!t"tf 
:s;;.==:: ~ 

A Secreta ria, 

rinG" .S~·s: ~In-oct! ... ttl'na 4- G.:;~ Alf 



Declara~ao de Voto 

Ponto 3.14 - Proposta do Ponte de Lima Minha Terra - Regulamento de Concessio 

de Regalias Socials ao Corpo de Bombeiros Voluntarios da Associa~ao Humanitaria 

do Bombeiros Voluntarios de Ponte de Lima 

Na sequ!ncia da apresentac;ao da proposta de Regulamento de Concessao de Regalias Sociais 

ao Corpo de Bombeiros Voluntaries da Associac;ao Humanitaria do Bombeiros Voluntaries de 

Ponte de Lima, cumpre~nos dizer o seguinte: 

Afirmando-se de forma inquestionavel o papel desempenhado pelos bombeiros voluntaries junto 

das populac;oes, foi consagrado no Programa do XIV Governo o apoio, promoc;ao e dignificac;ao 

do voluntariado e da func;ao social do bombeiro, nao sendo esta uma preocupac;ao que surge no 

cenario atual, na verdade ela tern vindo a estar presents a ser objeto de reformas e melhorias 

desde longa data, numa base de corresponsabilidade e articulac;ao entre a Administrae;ao Central 

e as Autarquias Locais. Com o objetivo de promover e complementar a protec;ao social dos 

bombeiros e seus familiares foi criado no flmbito da Liga dos Bombeiros Portugueses (LBP) o 

Fundo de protec;ao Social do Bombeiro, pela Portaria do Ministerio do Interior, de 4 de Junho de 

1932. 

0 Decreta-Lei n.0 241/2007 de 21 de Junho, que criou Estatuto Social do Bombeiro, veio entre 

outros objetivos, criar um regime juridico dos bombeiros portugueses determinando deveres e 

direitos, definindo as regalias a que tern acesso e as condic;oes em que esse acesso se 

concretiza, definindo ainda as responsabilidades do Estado e das autarquias locais perante cada 

uma das obrigac;Oes resultantes e clarificando as responsabilidades do Fundo de Protec;ao Social 

do Bombeiro, gerido tal como ja referido, pela Liga dos Bombeiros Portugueses. 

Justificou-se posteriormente, passados cerca de 5 anos, que fossem revistos os beneffcios 

existentes de molde a reforc;ar o quadro dos incentives ao voluntariado, no ambito do qual e 
exercida a atividade dos corpos de bombeiros, o qual passou pelo alargamento, reforc;o e melhoria 

dos direitos consagrados no Estatuto Social do Bombeiro. Referimo-nos em concreto aos 

incentivos aprovados atraves do Decreta-Lei n.0 249/2012 de 21 de Novembro que introduziu uma 

altera~o ao regime jurfdico aplicavel aos bombeiros portugueses no territ6rio continental, 

procedendo-sa a reajustamentos no sentido de uma mais eficaz protec;ao social e da 

harmonizac;ao de carreiras dos bombeiros. 

Estes diplomas estipulam por si s6 urn importante conjunto de direitos e regalias tais como: 

beneficiar de regime pr6prio de seguranc;a social; receber indemnizac;oes, subsfdios e pensOes, _.., 

bern como outras regalias legalmente previstas, em caso de 



contraida ou agravada em serviQo; beneficiar de seguro de acidentes pessoal; beneficiar de 

vigil~ncia medica da saude; beneficiar da bonificaQ~O em tempo, para efeitos de aposentac;ao ou 

reforma, relativamente aos anos de servic;o prestado como bombeiro; regalias no ~mbito da 

educac;ao, quer aos bombeiros quer aos descendentes dos bombeiros falecidos; patrocfnio 

judiciario; pensao de prec;o de sangue; aumento de tempo de serviQo para efeitos de aposentac;ao; 

bonificac;ao de pensoes; regime de proteQ~O social; seguro social voluntario e isenQao de 

pagamento de taxas moderadoras no ambito do Servic;o Nacional de Saude. 

Compete a Liga dos Bombeiros Portugueses, atraves do Fundo de Protec;Ao Social do Bombeiro, 

a atribuiQao de muitos dos beneficios descritos. 0 Fundo de ProteQ~O Social dos Bombeiros tern 

uma verba propria e todos os anos a Autoridade Nacional de Protec;ao Civil (ANPC) transfere 

verbas do programa permanents de cooperayAo para este fundo. que nao e utilizado na sua 

totalidade. 

Estara a ser equacionado pelo Governo uma nova abordagem a esta materia, no sentido de poder 

haver urn reforc;o dessas regalias, ou ate mesmo reforc;o das componentes de profissionalizac;ao 

no quadro do voluntariado, pelo que n~o faz sentido aprovar qualquer proposta neste ambito. 

Finalmente, recomendamos que de futuro as propostas que tenham implicac;oes em termos 

financeiros venham acompanhadas de uma estimative dos custos que lhe est~o associados, para 

que a tomada de decisao seja consciente e responsavel e avaliada a sua viabilidade no contexte 

do orc;amento municipal. Sugere-se, ainda, que seja bern analisada a legalidade de cada uma das 

componentes que a integram e a redundancia ou inaplicabilidade das mesmas. 

Assim, perante o exposto, o Presidente da Camara Municipal e Vereadores eleitos pelo CDS-PP 

votam contra a Proposta apresentada pelo Ponte de Lima Minha Terra. 

Ponte de Lima, 27 de outubro de 2017 

0 Presidente da Camara Municipal e Vereadores 

-
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