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12 de Fevereiro de 2018 

REUNIAO DA CAMARA MUNICIPAL 
DE 

PONTE DE LIMA 

Data da reuniiio: 12 de fevereiro de 2018 
Local da Reuniiio: 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 

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

Dr. Paulo Jorge da Cunha Barreiro de Sousa 

FALTAS: 

lnlcio da Reuniao: Quinze horas 
Encerramento: Dezassete horas e quinze minutos 

2 

Secret6rio: Chefe de Dlv/sao Municipal: Dr.!! Maria Sofia Fernandes Velho de 
Castro Araujo 

Prestou Colabora~iio Tecnica: M9 Guilhermina Franco 

Resumo Diario de Tesouraria: 
Saldo ..................... 4.161.752,80 Euros 

OBS: A Ata foi aprovada por minuta 
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PERfODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA:. _____________ _ 

__ 0 Senhor Presidente no usa da palavra propOs um voto de pesar pelo falecimento de 

Valdemiro Francisco Lopes. A Camara deliberou por unanimidade aprovar o voto de pesar 

proposto devendo ser dado conhecimento a famflia. _____________ _ 

_ Jnterven~iio dos Vereadores: --------------------

-- Usou da palavra o Senhor Vereador Dr. Abel Baptista propondo urn voto de louvor a 
Adega Cooperativa de Ponte de lima, CRL, que fica anexo a presente ata, como documento 

nUmero um e se considera como fazendo parte integrante da mesma. A Camara deliberou 

por unanimidade aprovar o voto de louver proposto devendo ser dado conhecimento. __ 

__ Ainda no usa da palavra, o Senhor Vereador Dr. Abel Baptista propOs urn voto de 

congratula<;ao e reconhecimento a 6scar Miguel Ferraz Alves de AraUjo, que fica anexo a 
presente ata, como documento nUmero dais e se considera como fazendo parte integrante 

da mesma. A Camara deliberou por unanimidade aprovar a voto de congratula<;ao e 

reconhecimento proposto devendo ser dado conhecimento. 

__ Par fim, o Senhor Vereador Dr. Abel Baptista fez uma declara<;ao polftica, que fica 

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

integrante da mesma. 

__ 0 Senhor Presidente e os Senhores Vereadores prestaram as esclarecimentos tidos 

par convenientes. -------------------------

_ORDEM DO DIA: Presente a ordem de trabalhos, foram tomadas as seguintes resolw;5es 

acerca dos assuntos dela 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.2 75/2013, de 12 de 

setembro, e sem prejufzo da sua previa aprova<;:iio sob a forma de min uta, para efeitos do 

disposto nos nUmeros 3 e 4 do citado artigo, deliberou par unanimidade aprovar a ata da 

reuniao realizada em 29 de janeiro de 2018, pelo que vai a mesma ser assinada pelo Exmo. 

Presidente e pel a Secretilria. ---------------------

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

_2.1 - PROCESSO DE LOTEAMENTO N.' 32/95 - Pedido de altera1iio ao alvara de 

loteamento n,!! 3/01-lotes n!!s 7 e 8 na Avenida da Central de Camionagem, da Freguesia 

de Area e Ponte de lima - Requerente: IMOACCUA - lmobiliarla, lda. - Aprova~ao. A 

Camara Municipal deliberou por unanimidade, considerando a informa<;iio tecnica prestada 

a 8 de fevereiro de 2018, submeter a altera<;:ao ao alvara de loteamento n.2 3/01- Lotes n2s 
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7 e 8 na Avenida da Central de Camionagem, da Freguesia de Area e Ponte de Lima, 

apresentada por IMOACCUA - lmobiliaria, Lda., a diseussao publica, nos termos da a linea b), 

do n.2 1, do art.2 52 do RME. ---------------------

_ 2.2 - PROCESSO DE LOTEAMENTO N2 2/02 - Pedido de altera~ao ao alvan1 de 

loteamento n2 3/05 - lote n2 9 na Rua de Mo~ambique, da Freguesia da Feitosa -

Requerente: Quinta da lagoeira - lnvestimentos, SA - Aprova~ao. A Camara Municipal 

deliberou por unanlmidade aprovar o pedido de altera~ao ao alvara de loteamento nQ 3/05, 

Lote n2 9, sito na Rua de Mo~ambique, da Freguesia da Feitosa, apresentado por Quinta da 

Lagoeira - lnvestimentos, S.A. ____________________ _ 

_ 2.3 - PROCESSO DE LOTEAMENTO N2 16/93 - Pedido de altera~ao ao alvara de 

loteamento n2 87/97 - lote n2 2 na Rua da Quinta da Neiva, na Freguesia de Navi6 e 

Vitorino dos Piaes - Requerente: Dina lsabela da Costa Carvalho - Aprova~ao. A Camara 

Municipal deliberou por unanimidade aprovar o pedido de altera~ao ao alvara de 

loteamento n2 87/97, Lote n2 2 sito na Rua da Quinta da Neiva, da Freguesia de Navi6 e 

Vitorino dos Piaes, apresentado por Dina lsabela da Costa Carvalho. 

_2.4 - PROCESSO DE LOTEAMENTO N2 1/12 - Pedido de altera~ao ao alvara de 

loteamento n2 4/12- lote n2 3 na Rua do Garrano, da Freguesia de Area e Ponte de lima

Requerente: Ant6nio Fernando Vieira Alves- Aprova~ao. A Camara Municipal dellberou 

por unanimidade aprovar o pedido de altera~ao ao alvara de loteamento n.2 4/12, lote n.2 3, 

sito na Rua do Garrano, da Freguesia de Area e Ponte de Lima, apresentado por Ant6nio 

Fernando Vieira Alves. ---------------------------
_ 2.5 - PROCESSO DE LOTEAMENTO N2 25/92 - Pedido de altera~ao ao alvara de 

loteamento n2 2/01 - lotes n2s 12 e 13 na Praceta de Macau e Rua de Angola, da Freguesla 

da Feitosa - Requerente: Costa, Silva & Rebelo - lm6veis do lima, lda. - Aprova~ao. A 

Camara Municipal deliberou por unanimidade aprovar o pedido de altera~ao ao alvara de 

loteamento n2 2/01, Lotes n2s 12 e 13, sitos na Praeeta de Macau e Rua de Angola, da 

Freguesia da Feitosa, apresentado por Costa, Silva & Rebelo - lm6veis do Lima, Lda. __ _ 

_ 2.6- PROCESSO DIVERSOS N2 357/17- Requerente: Feliciano Soares Granitos de Ponte 

de lima - Local da Obra: Freguesia de Arcozelo - Presente uma informa~ao tecnica a 

propor a aprova~ao do Interesse Publico Municipal da lnstala~ao industrial, com base na 

aHnea a), n2 4 do art.2 5 do Dl 165/2014 de OS de novembro. A Camara Municipal 

deliberou por unanimldade considerando a informa~ao tecnica prestada, propor a 
Assembleia Municipal o reconhecimento do Interesse Publico Municipal na regulariza~ao da 
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instala~ao industrial, relativa ao processo diversos n.!! 357/17, requerida par Feliciano Soares 

Granites de Ponte de Lima, condicionada ao cumprimento dos limites estabelecidos no 

plano de interven~ao em espa~o rural, tanto do seu limite global, como do limite entre 

industrials au unidades de explora~ao, que se encontra em aprova~ao, bem como ao 

cumprimento de imediato do seu regulamento na sua reda~ao atual, de acordo com o 

disposto na alinea a) do art.• 5 do DL 165/2014 de OS de novembro. -------

_2.7 • PROCESSO DIVERSOS N• 357/17- Requerente: Prego & Fernandes Extra~5o de 

Pedra, Lda. - local da Obra: Freguesia de Arcozelo - Presente uma informacao tecnica a 

propor a aprova~t'io do Interesse PUblico Municipal da lnstala~ao Industrial, com base na 

alinea a), ng 4 do art.g 5 do DL 165/2014 de 05 de novembro. A Camara Municipal 

deliberou par unanimidade considerando a informar;ao tecnica prestada, proper a 
Assembleia Municipal o reconhecimento do Interesse PUblico Municipal na regularizat;3o da 

instala~ao industrial, relativa ao processo diversos n.!! 357/17, requerida par Prego & 

Fernandes Extrar;ao de Pedra, Lda., condicionada ao cumprimento dos limites estabelecidos 

no plano de intervent;iio em espar;o rural, tanto do seu limite global, como do limite entre 

industrials 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 OS de novembro. -------

_2.8 • PROCESSO DIVERSOS N• 357/17- Requerente: Gustavo da Silva Fernandes- Local 

da Obra: Freguesia de Arcozelo - Presente uma lnforma~ao tecnica a propor a aprovacao 

do Interesse PUblico Municipal da instalacao industrial, com base na alinea a) n2 4 do art,!! 

5 do Dl165/2014 de OS de novembro. A Camara Municipal dellberou por unanimidade 

considerando a informar;ao tecnica prestada, proper a Assembleia Municipal o 

reconhecimento do Interesse PUblico Municipal na regularizar;ao da instalar;ao industrial, 

relativa ao processo diversos n.!! 357/17, requerida par Gustavo da Silva Fernandes, 

condicionada ao cumprimento dos limites estabelecidos no plano de intervenr;ao em espa~o 

rural, tanto do seu limite global, como do limite entre industria is ou unidades de explorat;3o, 

que se encontra em aprovar;ao, bern como ao cumprimento de imediato do seu 

regulamento na sua redar;ao atual, de acordo como disposto na alfnea a) do art.!! 5 do DL 

165/2014 de OS de novembro. ___________________ _ 

_ 2.9 • PROCESSO DIVERSOS N• 357/17 - Requerente: Exigrapel - Local da Obra: 

Freguesla de Arcozelo - Presente uma lnforma~iio tecnlca a propor a aprova~iio do 

Interesse PUblico Municipal da lnstalacao industrial, com base na alinea a) n2 4 do art.2 5 
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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.2 357/17, requerida por Exigrapel, condicionada ao 

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

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

encontra em aprova-;ao, bem como ao cumprimento de imediato do seu regulamento na sua 

reda-;ao atuat de acordo com o disposto na alfnea a) do art.2 5 do DL 165/2014 de OS de 

novembro. --------------------------------------------------------
_2.10- PROCESSO DIVERSOS N2 3S7/17- Requerente: GRAVALIMA- Granitos do Vale 

do Lima, Lda.- Local da Obra: 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) n2 4 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.2 357/17, requerida por Gravalima - Granites do 

Vale do Lima, Lda., condicionada ao cumprimento dos limites estabelecidos no plano de 

interven~ao em espa-;o rurat tanto do seu limite globat como do 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 5 do DL 165/2014 de 05 de novembro. -----------------

_ 2.11 - PROCESSO DIVERSOS N2 3S7/17 - Requerente: GRANIFINAS - Explora~ao de 

Pedreiras, Lda.- Local da Obra: 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) n2 4 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.2 357/17, requerida por Granifinas - Explora-;ao de 

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

interven-;ao em espa-;o rural, tanto do seu limite global, como do 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 como disposto na alfnea a) do 

art.2 5 do DL 165/2014 de 05 de novembro. ------------------------
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_2.12 · PROCESSO DIVERSOS N• 357/17 - Requerente: Industrial Exploradora de 

Granltos Santo Ovfdio, Lda, - Local da Obra: Freguesia de Arcozelo - Presente uma 

informa(;~o tecnica a propor a aprova~ao do Interesse PUblico Municipal da instala(;iio 

industrial, com base na alfnea a) n2 4 do art.2 5 do DL 165/2014 de 05 de novembro. A 

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

proper a Assembleia Municipal o reconhecimento do Interesse PUblico Municipal na 

regulariza~ao da instala~ao industrial, relativa ao processo diversos n.2 357/17, requerida 

par Industrial Exploradora de Granites Santo Ovfdio, Lda., condicionada ao cumprimento dos 

limiles eslabelecidos no plano de intervenc;;:do em espa~o rural, tanto do seu limite global, 

como do limite entre industrials 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 como disposto na alfnea a) do art.2 5 do DL 165/2014 de 05 de novembro. ___ _ 

_ 2.13 - PROCESSO DIVERSOS N2 61/18 - Requerente: Funda~iio Caixa Agricola do 

Noroeste - Presente uma informa(;i'io tecnica a propor a aprova(;~O do Interesse PUblico 

Municipal na constru(;ao de urn Parque de Campismo e Caravanismo de 3 Estrelas, sito em 

Carvalhal Cais, freguesia da Gemieira. A Camara Municipal deliberou por unanimidade 

considerando a informa~ao tecnica prestada, proper ;3 Assembleia Municipal o 

reconhecimento do Interesse PUblico Municipal da constru~ao de um Parque de Campismo e 

Caravanismo de 3 Estrelas, site em Carvalhal Cais, freguesia da Gemieira, apresentado par 

Funda~ao Caixa Agricola do Noroeste. ------------------

_2.14 - PROCESSO N2 192/11 - Requerente: Socledade Agricola de Valinhas, Lda. -

Presente uma lnforma~ao tecnica a propor a aprova(;iio do Interesse PUblico Municipal na 

autorlza(;iio para utlllza.;ao do edlffcio sito na Rua da Ponte Nova, n.2 140, freguesla de 

Navi6 e Vitorlno dos Piiies, para restaura(:i'io. A Camara Municipal deliberou por 

unanimidade considerando a informa~ao tecnica prestada, proper a Assembleia Municipal o 

reconhecimento do Interesse PUblico Municipal na autoriza~ao para utiliza~ao do ediffcio 

sito na Rua da Ponte Nova, n.2 140, freguesia de Navi6 e Vitorino dos Piaes, para 

restaura~ao, apresentado por Sociedade Agricola de Valinhas, Lda. ---------

_(03) OBRAS PUBLICAS __________________ _ 

_ 3.1 - EMPREITADA DE "CONSTRU~AO DO PAVILHAO DE FEIRAS E EXPOSI~OES -

Trabalhos a mais- Aprova.;ao. A Camara Municipal deliberou por maioria com cinco votes 

a favor e a absten980 des Senhores Vereadores Dr. Abel Baptista e ora Maria Jo§o Sousa, 

considerando a informa~ao do Chefe da Divisao de Estudos e Planeamento, aprovar os 
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trabalhos a mais, no valor de 83.218, 53 euros (oitenta e tres mil duzentos e dezoito euros e 

cinquenta e tres centimos). ---------------------

_3.2 - EMPREITADA DE "CONSTRU~AO DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS DO PROJETO DE 

VALORIZA~AO PAISAGISTICA DAS MARGENS DO RIO LIMA - ECOVIA DAS LARANJAS 2~ 

FASE"- Ratifica~ao do despacho proferldo pelo Sr. Presidente da Camara a 01 de fevereiro 

de 2018. A Camara Municipal deliberou por maioria com seis votos a favor e a absten~ao do 

Senhor Vereador Dr. Abel Baptista, nos termos e para os efeitos do disposto no numero 3 do 

artigo 352 do Anexo Ida Lei n.2 75/13 de 12 de setembro, ratificar o despacho proferido pelo 

Senhor Presidente da Camara a 01 de fevereiro de 2018, de rejei~ao da listagem de erros e 

omissoes apresentada. ------------------------

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

_4.1- FREGUESIA DE CALHEIROS- Cornparticipa~ao financeira destinada a aquisi~ao de 

urn trator. A Camara Municipal dellberou por unanirnidade atribuir uma comparticipa~ao 

financeira de 70% ate ao montante maximo de 19.250,00 euros (dezanove mil duzentos e 

cinquenta euros), destinada a aquisi~ao de urn trator, mediante apresenta~ao de documento 

comprovativo da despesa. ---------------------

_4.2- FREGUESIA DA FEITOSA - Cornparticipa~ao financeira destinada a aquisi~ao de urn 

trator. A Camara Municipal deliberou por unanirnidade atribuir uma comparticipa<;ao 

financeira de 70% ate ao montante maximo de 17.115,00 euros (dezassete mil cento e 

quinze euros), destinada a aquisi~ao de um trator, mediante apresenta<;ao de documento 

comprovativo da despesa. ----------------------

_ 4.3 - FREGUESIA DE CABRA~AO E MOREIRA DO LIMA - ADENDA AO CONTRATO 

INTERADMINISTRATIVO DELEGA~AO DE COMPETENCIAS - TRANSPORTES ESCOLARES 

2017/2018- Aprova~ao. A Camara Municipal deliberou por unanirnidade aprovar a Adenda 

a Minuta do Contrato lnteradministrativo de Transporte Escolar e respetivo Anexo I, para a 

delega~ao e exerdcio, para a Junta de Freguesia de Cabra<;ao e Moreira do Lima, da 

competencia a que se refere a alinea gg), do numero 1, do artigo 332 do Anexo I, da Lei n2 

75/2013, de 12 de setembro. Mais deliberou por unanirnidade submeter a aprecia<;ao e 

aprova~ao da Assembleia Municipal, em conformidade com o disposto na alfnea k), do 

numero 1, do artigo 252 do Anexo I da Lei n2 75/2013, de 12 de setembro. _____ _ 

_ 4.4- FREGUESIA DE SANTA COMBA- ADENDA AO CONTRA TO INTERADMINISTRATIVO 

DELEGA~AO DE COMPETENCIAS- TRANSPORTES ESCOLARES 2017/2018- Aprova~ao. A 

Camara Municipal deliberou por unanirnldade aprovar a Adenda a Minuta do Contrato 
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lnteradministrativo de Transporte Escolar e respetivo Anexo I, para a delegacao e exercfcio, 

para a Junta de Freguesia de Santa Comba, da compet€!ncia a que se refere a a linea gg) do 

nUmero 1 do artigo 332 do Anexo I, da lei n2 75/2013, de 12 de setembro. Mais deliberou 

por unanimidade submeter a aprecia~ao e aprova~ao da Assembleia Municipal, em 

conformidade com o disposto na aHnea k) do nUmero 1 do artigo 252 do Anexo I da Lei n2 

75/2013, de 12 de setembro. ____________________ _ 

_ (OS) ASSUNTOS DIVERSOS -----------------

_5.1 - CONCURSO PUBLICO N.• 2/2017 - "FORNECIMENTO DE COMBUSTiVEIS -

GAS6LEO E GASOLINA"- Ratlflca~:lo do despacho proferldo pelo Sr. Presldente da Camara 

de 02 de fevereiro de aprova~ao da Minuta do Contrato. A Camara Municipal deliberou por 

unanlmidade nos termos e para os efeitos do disposto no nUmero 3, do artigo 352 do Anexo 

Ida Lei n.9 75/13 de 12 de setembro, ratificar o despacho proferido pelo Senhor Presidente 

da Camara Municipal a 02 de fevereiro de 2018, de aprovac;ao da Minuta do 

Contrato. ____________________________ _ 

_ 5.2- REGULAMENTO DE HAST A PUBLICA- ARRENDAMENTO DE QUIOSQUE MUNICIPAL 

SITO NA CENTRAL DE CAMIONAGEM DE PONTE DE LIMA- Aprova~ao. A Camara Municipal 

deliberou por unanlmldade aprovar o regulamento de Hasta PUblica · Arrendamento de 

Quiosque Municipal sito na Central de Camionagem de Ponte de Lima. _______ _ 

_ 5.3- ABERTURA DE CONTA BANCARIA- Aprova~ao. A Camara Municipal dellberou por 

unanlmidade autorizar a abertura de conta bancaria destinada a recebimentos de fundos 

com origem do Fundo Social Europeu. 

_5.4 - ENCERRAMENTO DE CONTAS BANCARIAS - Aprova~ao. A Camara Municipal 

deliberou par unanimidade autorizar o encerramento das contas bancilrias melhor 

identificadas na informac;ao prestada pelos servic;os tecnicos a 2 de janeiro de 2018. 

_5.5- DECLARA~I\0 DE COMPROMISSOS PLURIANUAIS, DECLARA~I\0 DE PAGAMENTOS 

EM ATRASO E DECLARA~AO DE RECEBIMENTOS EM ATRASO - Para conhecimento. A 

Camara Municipal tomou conhecimento, devendo ser remetidas a Assembleia Municipal 

para conhecimento. _________________________ _ 

_ 5.6- PROCEDIMENTO CONCURSAL PARA 0 CARGO DE CHEFE DA DIVISAO DE SERVI~OS 

URBANOS - DIRIGENTE INTERM~DIO DE 2• GRAU - Substltul~ao do Presldente do Juri -

Aprova~aa. A Camara Municipal deliberou par unanimidade, considerando a informac;ao da 

Chefe da Divis§o Administrativa e Financeira, solicitar a Assembleia Municipal a substituic;:ao 
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do presidente do juri, propondo a designac;ao da Senhora Eng!! Mafalda Reis Lima Lopes 

laranjo, de acordo com o disposto no art.2 132 da Lei n.2 49/2012, de 29 de agosto. __ _ 

_ 5.7 - ASSOCIAc;AO CONCELHIA DAS FEIRAS NOVAS - Presente uma proposta do Sr. 

Presidente da Camara, relativa a constituic;ao dos 6rgaos Sociais. A Camara Municipal 

deliberou por unanimidade aprovar a proposta apresentada1 indicando para os 6rgaos 

Sociais da Associac;ao Concelhia das Feiras Novas, para o ano 2018, as seguintes pessoas: 

ASSEMBLEIA GERAL: Presidente - Presidente da Camara, 1.2 Secretario - Joao Carlos Caldas 

Melo Velho; CONSELHO FISCAL: Relator - Fernando Rui Mimoso Lima Gomes, Vogal -

Antonio Jose Gorito de Barros; DIREC<;:AO: Presidente - Ana Maria Martins Machado, 

Secreta rio- Padre Eurico da Silva Pinto, Tesoureiro- Abel Nunes Lopes. 

_5.8- PROPOSTA DO SR. PRESIDENTE DA CAMARA- Atribui~ao de Medalhas de Merito 

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

proposta apresentada, de atribuic;ao das Medalhas de Merito Municipal as seguintes 

instituic;oes, em cerimonia publica a realizar no proximo dia 4 de marc;o de 2018 - Dia de 

Ponte de Lima: Escola Secundaria de Ponte de Lima - Merito Municipal Cultural; Escola 

Basica 22/32 Cicio de Freixo - Merito Municipal Cultural; Escola Basica 22/32 Cicio de 

Arcozelo - Merito Municipal Cultural; Escola Basica 22/32 Cicio da Correlha - Merito 

Municipal Cultural; Escola Basica 22/32 Cicio Antonio Feijo - Merito Municipal Cultural; 

Escola Profissional de Agricultura e Desenvolvimento Rural de Ponte de Lima - Merito 

Municipal Cultural; Centro Social e Paroquial de Arcozelo - Merito Municipal Social; Centro 

Social e Paroquial da Correlha - Merito Municipal Social; Centro Paroquial e Social de S. 

Martinho da Gandra - Merito Municipal Social; Associac;ao Desportiva e Cultural Fachense -

Merito Municipal Desportivo; Associac;ao Desportiva e Cultural da Correlha - Merito 

Municipal Desportivo. 

_5.9- PROPOSTA DA SRi! VICE-PRESIDENTE- Parque de Estacionamento do Mercado 

Municipal- Aprova~ao. A Camara Municipal deliberou por unanimidade aprovar a proposta 

da Senhora Vice - Presidente, de 5 de fevereiro de 2018, para o Parque de Estacionamento 

do Mercado Municipal, seguinte: rescisao de todos os contratos de ocupac;ao celebrados 

para o Parque de Estacionamento do Mercado Municipal, com efeitos a partir de 1 de 

janeiro de 2018; horario de funcionamento do parque das 8,00 as 20,00 horas nos dias uteis; 

encerrar aos Sabados, Domingos, Feriados e em dias de tolerancia de ponto para os servic;os 

da Camara Municipal; autorizar a utilizac;ao gratuita do parque dentro do seu horario de 

funcionamento; nao permitir a permanencia de viaturas no interior do parque, para aiE~m do 
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hon3rio de funcionamento estabelecido; se no ato de encerramento do parque estiverem 

viaturas no seu interior, este sera encerrado, e s6 voltara a ser reaberto no dia Util seguinte; 

fixa~;ao de uma tarifa Unica de 10,00 € par cada noite e par cada viatura, que ali permanecer 

estacionada para alem do honhio de funcionamento, situa~;ao que sera verifkada pelos 

servi~;os municipais competentes; notificar todos aqueles que possuam contrato de 

ocupa~;ao, dando·lhes conhecimento do tear da delibera~;ao, e ainda, caso manifestem 

vontade de continuar a usufruir de estacionamento em horilrio noturno, o mesmo s6 e 

possfvel no parque dos Pa~;os do Concelho, pelo que caso pretendam, terao de o solicitar 

atraves da apresenta~;ao de urn novo pedido. ----------------

_5.10 - TERRA INCUBADORA DE EMPRESAS • Presente uma lnforma~~o do Gabinete 

Terra respeitante a ced~ncia da loja n2 29 do Mercado Municipal ao Sr. Nuno Justina Reis 

Velho. A Camara Municipal deliberou par unanimidade autorizar a cedencia da loja nQ 29 do 

Mercado Municipal ao promotor Nuno Justina Reis Velho, com a redu~;ao de 50% do valor da 

renda, de acordo com o disposto no Regulamento do programa "Terra lncubadora de 

Empresas", fixando assim o valor em 57,00 euros/mes (cinquenta e sete euros). ___ _ 

_ 5.11- CONCURSO "PONTE DE LIMA VILA FLORIDA"- Aprova~ao. A Camara Municipal 

deliberou par unanimidade submeter as alterap'Jes propostas ao regulamento do concurso, 

a consulta pUblica, em cumprimento do disposto no art.Q 1012 do C6digo do Procedimento 

Administrative, para recolha de sugest6es, pelo prazo de trlnta dias Ute is a contar da data da 

publica,ao. --------------------------

_5.12- PROTOCOLO DE ACORDO ENTRE 0 INSTITUTO DE LETRAS E CIENCIAS HUMANAS 

DA UMINHO E 0 MUNICIPIO DE PONTE DE LIMA- Liliana Martins da Fonte do Mestrado 

em Tradu~ao e Comunlca~ao Multlllngue- Aprova~ao. A Camara Municipal deliberou par 

unanlmldade aprovar o protocolo de acordo entre o Institute de letras e Ciencias Humanas 

da UMINHO e a Municipio de Ponte de Lima.----------------

_5.13 - PROTOCOLO DE COOPERA~AO ENTRE 0 MUNiciPIO DE PONTE DE LIMA E 0 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE PONTE DE LIMA {Escola Secundaria de Ponte de Lima)

Aluno: Joao Carlos Amorim - Curso Profissional de Tecnico de Gestao do Ambiente -

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

coopera~;ao entre o Municipio de Ponte de Lima e o Agrupamento de Escolas de Ponte de 

lima.---------------------------

_5.14- PROTOCOLO ENTRE 0 MUNicfPIO DE PONTE DE LIMA E 0 GRUPO DE TEATRO DA 

CASA DO POVO DES. JULIAO DE FREIXO- Aprova~~o. A Camara Municipal dellberou par 
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unanimidade aprovar o protocolo entre o Municipio de Ponte de Lima e o Grupo de Teatro 

da Casado Povo deS. Juliao de Freixo. -----------------

_5.15- PROTOCOLO ENTRE 0 MUNICIPIO DE PONTE DE LIMA E 0 GRUPO DE TEATRO 

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

entre o Municipio de Ponte de Lima eo Grupo de Teatro GACEL. --------

_5.16- PROTOCOLO ENTRE 0 MUNICIPIO DE PONTE DE LIMA E 0 GRUPO DE TEATRO 

PEQUENOS ATORES DO LIMA- Aprova~ao. A Camara Municipal deliberou por unanimidade 

aprovar o protocolo entre o Municipio de Ponte de Lima e o Grupo de Teatro Pequenos 

Atores do Lima. _______________________ _ 

_ 5.17 - PROTOCOLO ENTRE 0 MUNICrPIO DE PONTE DE LIMA E A ASSOCIA~AO DE 

ESTUDANTES DA ESCOLA SUPERIOR AGRARIA DE PONTE DE LIMA- Aprova~ao. A Camara 

Municipal deliberou por unanlmidade aprovar o protocolo entre o Municipio de Ponte de 

Lima e a Associa<;ao de Estudantes da Escola Superior Agraria de Ponte de Lima. ___ _ 

_ 5.18- PROTOCOLO ENTRE 0 MUNicfPIO DE PONTE DE LIMA E 0 GRUPO DE TEATRO 

DUPLAFACE - Aprova~ao. A Camara Municipal deliberou por unanimidade aprovar o 

protocolo entre o Municipio de Ponte de Lima eo Grupo de Teatro Duplaface. ____ _ 

_ 5.19- ASSOCIA~AO "SOY NINO, SOU CRIAN~A"- Pedido de cedencia de uma sala no 

Centro Escolar de Refoios do Lima. A Camara Municipal deliberou por unanimidade 

autorizar a cedencia de uma sala no Centro Escolar de Refoios do lima, a Associa<;ao "SOY 

NINO, SOU CRIAN~A". 

_ 5.20 - PONTE AMIGA - Presente o processo relativo as obras a realizar na residencia da 

Sr~ Maria de Lurdes Gon~alves Oliveira, residente no Iugar da Fonte de Sangemondes n!! 

13, na freguesia de Sao Pedro D' Arcos, tendo como entidade intermediaria o "Centro 

Paroquial e Social de Fontao". A Camara Municipal deliberou por unanimidade atribuir uma 

comparticipa<;ao financeira ate ao montante maximo de 4.980,00 euros (quatro mil 

novecentos e oitenta euros), de acordo com a informac;ao tecnica, a transferir ap6s a 

conclusao dos trabalhos, para o "Centro Paroquial e Social de Fontao", entidade 

intermediaria para a execu<;ao da mesma, mediante informa<;ao dos servi<;os tecnicos deste 

Municipio, aprovando a sua execuc;ao. _________________ _ 

_ 5.21- FIXA~AO DO PRE~O DOS BILHETES, COM IVA INCLUIDO, PARA OS ESPETACULOS 

A DECORRER NO TEATRO DIOGO BERNARDES, EM MAR~O DE 2018- Aprova~ao. A Camara 

Municipal deliberou por unanimidade aprovar, de acordo com o proposto pelo Chefe da 

Unidade de Estrategia e Modernizac;ao Administrativa, o pre<;o dos bilhetes, com IVA 
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incluido, para os espetaculos a decorrer no Teatro Diogo Bernardes, no mes de Marco de 

2018. ________________________ _ 

_ 5.22- LUfS DANTAS- "Dilemas de urn Agente do CAAM" • Presente uma proposta da 

Comissao Editorial para aquisi~3o de 30 exemplares da obra. A camara Municipal deliberou 

par unanimldade adquirir 30 exemplares da obra "Dilemas de um Agente do CAAM", da 

autoria de Luis Dantas, pelo pre~o unitario de 5,00 euros (cinco euros). _______ _ 

_ 5.23- LEANDRO NEVES DE MATOS- "Cantelros e Pedreiros da Ribeira Lima"· Presente 

uma proposta da Comissao Editorial para aqulsl.;ao de 30 exemplares da obra. A camara 

Municipal dellberou par unanlmldade adquirir 30 exemplares da obra "Canteiros e 

Pedreiros da Ribeira Lima", da autoria de Leandro Neves de Matos, pelo pre~o unit<3rio de 

8,00 euros (oito euros). _______________________ _ 

_ 5.24 - TEMATICA GLOBAL - CONSULTORIA DE GESTAO E COMUNICA~AO, LOA. -

Ratlfica~ao do despacho proferido pelo Sr. Presidente da Camara a 27 de janeiro de 

autorlza.;ao de ocupa.;ao de espa.;o pUblico entre os dias 07 a 11 de fevereiro junto a 
Ponte Romana e isen.;ao de taxas. A Camara Municipal deliberou par unanlmidade nos 

termos e para os efeitos do disposto no nUmero 3 do artigo 35!1 do Anexo I da lei n.!l 75/13 

de 12 de setembro, ratificar o despacho proferido pelo Senhor Presidente da Camara 

Municipal a 27 de janeiro de 2018, de autoriza~ao de ocupa~ao de espa~o pUblico entre as 

dias 07 a 11 de fevereiro de 2018, junto a Ponte Romana e de isen~ao do pagamento das 

taxas de ocupa~ao da via pUblica no valor total de 2.450,00 euros (dais mil quatrocentos e 

cinquenta e uros). -------------------------

_5.25- ASSOCIA~AO FLORESTAL DO LIMA- Ced~ncia do Audit6rio Municipal para o dia 

19 de feverelro, entre as 17:30 e as 21:00 horas. A Camara Municipal deliberou por 

unanimidade autorizar a cedencia do audit6rio Municipal a Associa~ao Florestal do Lima, no 

dia 19 de fevereiro, no periodo compreendido entre as 17:30 e as 21.00 horas. ____ _ 

_ (06) ATRIBUI~AO DE SUBS[OIOS ----------------

_6.1- ASSOCIA~AO HUMANITARIA DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE PONTE DE LIMA

Atribuh;ao de subsfdio anual. A Camara Municipal deliberou por unanimidade atribuir um 

subsfdio anual no montante de 60.000,00 euros (sessenta mil euros), a liquidar em 

duodecimos. ----------------------------

_(07) APROVA~ilo DA ATA EM MINUTA:- Nos termos dos numeros 3 e 4, do artigo 57', 

da Lei n9 75/2013, de 12 de Setembro, foi deliberado por unanimidade aprovar a ata desta 

reuniao, em minuta, para surtir efeitos imediatos. ---------------
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_ ENCERRAMENTO:- Nada mais havendo a tratar, o Excelentfssimo Presidente da Camara 

declarou encerrada a reuniao pelas dezassete horas e cinco minutos. _______ _ 

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

A Secreta ria, 

tfac;c, ~,. 6:cocd?=a Je..\ho J< vioAr'? 



VOTO DE CONGRATULA(;AO E RECONHECIMENTO 

Os vereadores eleitos par Ponte de Lima Minha Terra - PLMT propOem urn voto de 

congratular;ao e reconhecimento pela dedicac;ao, trabalho e prE!mios alcanc;ados pelo cidadao 

limiano Oscar Miguel Ferraz Alves de AraUjo, como emprescirio e criador de dies. 

Ao Iongo dos Ultimos 11 anos este limiano tern aperfeil;oado a sua actividade de criador, 

formador e treinador e par isso conquistado a nfvel nacional e internacional os mais 

prestigiados e altos prE!mios na sua modalidade e categoria, sendo par isso um exemplo em 

Portugal. 

All~m da actividade profissional tern vindo a assumir cargos em associac;Oes de ambito nacional 

ligado a actividade da canicultura, como e a caso do Clube Portugues de Golden Retriever, de 

que e Vice-Presldente. 

Mas sobretudo por se ter consagrado o melhor criador de Portugal de Golden Retriever, 

melhor criador absoluto de Portugal, entre outros. 

Deixamos aqui uma pequena nota com a actlvidade mais relevante de que o Oscar Miguel 

Ferraz Alves AraUjo e detentor: 

Oscar Miguel Ferraz Alves de AraUjo, limiano de origem e de resid~ncia, empresilrio na area 

dos servir;os e acess6rios para anima is. 

Criador de dies Golden Retriever desde 2007. 

Formador de grooming e professor das academias internacionais. 

Artero. 

Vice Presidente do Clube Portugues do Golden Retriever 

Comet;ou a sua aventura na canicultura em 2003 quando foi pel a prime ira vez a uma exposit;iio 

de dies. 

Em 2007 teve a sua primeira ninhada e tambem o seu primeiro campeao de Portugal. 

Sagrou-se o melhor crlador de Portugal de Golden Retriever nos anos de 2010, 2011, 2013, 

2014,2015,2016,2017. 

Melhor criador absoluto Portugal2017 (criadores de todas as ra~as) com a pontua~;ao Record 

dos Ultimos 10 a nos. Ou seja, desde que se iniciou na canicultura. 

Segundo melhor criador absoluto Portugal em 2011, 2016. 

Quarto melhor criador absoluto Portugal em 2013 e 2015. 

Melhor criador Golden Retriever Gibraltar 2013, 2015 e 2017. 



Melhor crlador de Gibraltar Absolute 2015 e 2017. 

Vice-campeao do Mundo 2015. 

r Iugar na CRUFTS (exposi~ao mais conceituada do mundo). 

Cerca de 180 tftulos ganhos, entre eles: 

CampeOes lnternacionais 

CampeOes Portugal 

CampeOes Jovens de Portugal 

CampeOes Veteranos de Portugal 

CampeOes Gibraltar 

CampeOes Jovens de Gibraltar 

CampeOes Veteranos de Gibraltar 

Campe5es de Espanha 

CampeOes Let6nia 

Campe5es Jovens Let6nia 

Campe5es Est6nia 

CampeOes Baltica 

CampeOes N6rdicos 

CampeOes de trabalho 

Nordic WINNERS 

Gibraltar WINNERS 

Porto Winners 

Porto baby WINNERS 

Porto Puppy Winners 

Porto Junior Winners 

Lis boa baby WINNERS 

Lisboa Puppy Winners 

Lisboa junior Winners 



Lisboa Veteran WINNERS 

Malaga WINNERS 

Mediterr§neo WINNERS 

Finl§ndia Winners 

Jovens Esperan~as de Portugal 

Jovens promessas de Portugal 

Melhor Golden Retriever de Portugal2013, 2014,2015, 2016,2017 

Multi BIS (melhor exemplar da exposi.-;l:lo) 

Multi BOG (melhor exemplar do Grupo) 

Multi BIS criador 

Como e fckil de entender nao sera fi3cil outro criador superar, a breve trecho, as tltulos ja 
alcan.-;ados par este limiano. 

Pelo alto nivel alcan.-;ado, pela persistencia, pela dedica.-;ao e pelo exemplo na forma como 

exerce a sua atividade a C;§mara Municipal de Ponte de lima, em sua reuni3o de 12 de 

fevereiro de 2018 aprova urn voto de congratula~ao e de reconhecimento pelo trabalho 

realizado que se tern traduzido e tao vasto exito ao cidadao limiano Oscar Miguel Ferraz Alves 

AraUjo. 

Ponte de Lima, 12 de fevereiro de 2018. 

Os vereadores 

Abel Baptista 

Maria Joao Sousa 



VOTO DE LOUVOR 

Os vereadores eleitos par Ponte de Lima Minha Terra- PLMT, apresentam um voto de louver a 

ADEGA COOPERATIVA DE PONTE DE LIMA, CRL, pela obtent;iio, no passado dia 7 de fevereiro 

de 2018, de v<irias medalhas para distinguirem os seus vinhos na PRODEXPO 2018, em 

Moscovo, na RUssia. 

Com medalha de ouro foi distinguido o vinho da casta Loureiro, da prodw;ao Colheita 

Selecionada, sendo o vinho da gama mais alta de prodw;ao da adega revela como e not6ria a 

capacidade de sele~ao e vinifica17ao de um vinho verde da sua casta mais representativa par 

parte da nossa ADEGA COOPERATIVA DE PONTE DE PONTE DE LIMA, CRL. 

Com medal has de prata foi a adega distinguida nos seus vinhos Loureiro e Rose o que premeia 

a opt;ao par fazer um vinho monocasta de elevada capacidade de crescimento junto do 

consumidor, por um lado e por outro a inova(ji3o num vinho mais elaborado como e caso dos 

roses. 

Finalmente ainda foram agraciados com distin(j5es os vinhos Ouro do lima e Adamado. 

Esta de parabEms a ADEGA COOPERATIVA DE PONTE DE LIMA, CRL, por isso propomos um 

VOTO DE LOUVOR a esta institui~ao limiana e urn agradecimento a sua dire(jao na pessoa da 

sua presidente, Dra. Celeste Patrodnio, aos seus tecnicos e trabalhadores na pessoa do seu 

en61ogo, Engenheiro Fenando Moura bern como a todos os s6cios. Pela excelencia na dire(jao, 

na vinifica~ao e na produ~ao dos vinhos da nossa regii3o fica o reconhecimento. 

Ponte de Lima, 12 de fevereiro de 2018. 

Os vereadores de PLMT, 

Abel Baptista 

Maria Joao Sousa 



Senhor Presidente 

Senhoras e Senhores Vereadores 

0 espa~o pUblico numa vila ou cidade e um local usado e frufdo par todos, um espa~o co mum 

de todos e para todos, de acordo com regras e condi~Oes 16gicas, inteliglveis e planeadas. 

Nesse espa~o se convive, circula, estabelecem rela~Oes, onde deve imperar a harmonia, a 

fluidez, a seguran~a e a liberdade. 

Condicionar o espa~o pUblico deve ser a exce~ao e apenas motivado par razOes objetivas, 

esclarecidas e toleradas par todos, como sejam razOes de seguran~a ou de salubridade, que 

podem ter caracter definitive ou provis6rio. 

Ordenar e planear os espa~os pUblicos e da competencia de entidades pUblicas, no case das 

zonas urbanas e, normalmente, dos munidpios. 

0 ordenamento deve ser feito, na minha opinii:io, com as pessoas, para as pessoas e causando 

a mfnimo de condicionalismo as pessoas. 

Vern isto a prop6sito da ressente coloca~ao de uns vases (ou floreiras) na rua lnacio Perestrelo, 

nesta vii a. 

Que motiva~ao teve o autor (au autora) para colocar semelhante floresta de caixotes ao Iongo 

da rua nas suas duas latera is? 

RazOes de ordenamento nao foi com certeza, de seguran~a muito menos, de regula~ao s6 

serviu para piorar. 

Talvez estetica, sim mas porque os gostos nao se discutem, nao vou discuti-los. porem eu 

tambem nao vou sujeitar a discussao os meus, mas que ache aquila uma parolada, uma 

pirosice Ia isso achol 

Quero aqui alertar o executive municipal para o perigo que representam aqueles estranhos 

elementos colocados na via pUblica. 

Uma das preocupa~Oes permanentes da nossa vida em comunidade e (ou deve ser) a 

seguran~a eo socorro, alias a seguran~a e a defesa serao os dais grandes desafios que serernos 

todos convocados nos pr6xirnos tempos. 

Estes elementos colocados na rua sao hoje urn estorvo para a seguran~a civil nesta rua e 

podem condicionar em muito situa~Oes de socorro. lmaginem que ha urn atropelamento a 

meio daquela rua, como o veiculo tern de ficar no local e o transite a montante nao pede 

escapar, pergunto como chegam ate ao acidentado os meios de socorro? Par onde passa uma 

ambul§ncia, dado que os outros carros ni:io se podem desviar usando, par exemplo, o passeio? 

Mas vamos a outre exemplo de necessidade de socorro, um incendio. Ao chegar o primeiro 

vefculo de socorro fica imediatamente vedado o acesso a outros, sendo necessaria, 

eventual mente, arrumar os vases para se aproximarem novas meios, neste case os minutes e 

os segundos contarn e sao longos ... Alguns dos elementos deste executive tern idade suficiente 

para se lembrarem do incendio do Chiado de 25 de agosto de 1988 e sabem que um dos 



motives para que as chamas fossem tao devastadoras deve-se ao facto, provado e 

objetivamente referido nos relat6rios do inc~ndio, da existE!ncia de barreiras flsicas que 

impediram o r<ipido e f<icil acesso dos meios de combate. Ora sendo a prote~ao civil uma 

responsabilidade municipal tambem, esta questao foi pensada e ponderada? 

Finalmente devo ainda referir que na rua vivem pessoas, e ha comercio e servi~os que 

precisam de todos os dias e a todas as horas, efetuarem cargas e descargas, de bens e pessoas, 

sem a existencia destes "tropec;:os" qualquer viatura encosta, efetua a carga e a descarga, 

deixando livre a circulac;:ao e fluidez do tr§nsito. Agora como fazem? 

Estes elementos colocados na via pUblica apenas estao a servir para dificultar a seguranc;:a, 

diminuir a capacidade de fluidez de transito, prejudicar residentes e comerciantes, assim como 

clientes dos estabelecimentos e servic;:os locais. 

Espero que esta situac;:ao seja rapidamente alterada, citando Alexandre Herculano (patrono 

dos Centres Hist6ricos) "Eu nao me envergonho de corrigir os meus erros e mudar de opiniao, 

porque nao me envergonho de raciocinar e aprender", por isso nao e vergonha nenhuma 

corrigir urn erro, espero, que este seja corrigido em breve e antes que urn acidente aconte~a. 

Ponte de lima, 12 de fevereiro 2018. 

Abel Baptista 
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