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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 04 de junho de 2018 e aprovada em 15 de junho 

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, 15 de junho de 2018, 

0 Presidente da Camara Municipal de Ponte de Lima, 

Victor Mendes (Eng.0
) 

Tel 258 900 400 Fax 258 900 4 1 o Prece da RepUblica · 4 9 90C62 Ponlc de LuY'a gera @lem.porlec!eh!Y'o f)l. www.cm·pontedelima.pt 
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04 de Junho de 2018 

REUNIAO DA CAMARA MUNICIPAL 
DE 

PONTE DE LIMA 

Data da reuniiio: 04 de junho 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 
Or!! Ana Maria Martins Machado 

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

Dr. Paulo Jorge da Cunha Barreiro de Sousa 

FALTAS: 

lnlcio da Reuniiio: Quinze horas 
Encerramento: Dezasseis horas e trinta e cinco minutos 

2 

Secreta rio: Chefe de Divisiio Municipal: Dr. g Maria Sofia Fernandes Velho de 
Castro Araujo 

Prestou Colabora~iio Tecnica: M9 Guilhermina Franco 

Resumo Diario de Tesouraria: 
Sa/do ..................... 4.425.028,30 Euros 

OBS: A Ata foi aprovada por minuta 
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_PERiODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA: _______________ _ 

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

Coronel de lnfantaria, Ant6nio Feij6 de Andrade Gomes. A Camara Municipal deliberou par 

unanimidade aprovar o voto de pesar proposto devendo ser dado conhecimento. 

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

esposa do Senhor Jose Luis de Magalhaes. A Camara Municipal deliberou par unanimidade 

aprovar o voto de pesar proposto devendo ser dado conhecimento. 

__ 0 Senhor Presidente no usa da palavra congratulou-se com a forma como decorreu 

mais uma vez a tradi~ao da Vaca das Cordas, a corrida propriamente dita e depois a 

anima~ao noturna, de forma ordeira, nao se tendo registado nada de negative quer para os 

Limianos, quer para os que nos visitaram. Deixou ainda uma palavra de agradecimento e 

reconhecimento a todos os que contribuiram de forma gratuita para a realiza~ao dos tapetes 

do Corpo de Deus, os Bombeiros Voluntilrios, as guias, os vilrios grupos de escuteiros, 

trabalhadores da Camara Municipal de Ponte de Lima, que antes, durante e ap6s a sua 

realiza~ao, e a todos os cidadaos em geral. Todos os vereadores se associaram aos votes 

propostos pelo Sr. Presidente. -----------------------

_lnterven~Oo dos Vereadores: --------------------

-- Usou da palavra o Senhor Vereador Dr. Abel Baptista para referir que a situa~ao do 

muro na Seara se mantem, informando que o Presidente da Junta de Freguesia nada sa be ... 

Referiu ainda que no fim-de-semana que passou decorreu a recolha de bens alimentares 

para o Banco Alimentar, e que a camara Municipal sempre apoiou na parte da logistica, 

transporte dos bens alimentares para Viana do Castelo, o que este ana nao se verificou, 

tendo colocado os voluntaries numa situa~ao complicada, questionando a Camara no 

sentido de saber porque razilo nilo foi prestado o apoio logistico. Referiu ainda que foi 

distribufda uma revista que nao existe, questionando a camara Municipal no sentido de 

saber o custo para o Municipio com a sua edi~ao. Par fim, questionou a Camara no sentido 

de saber porque razao nao foi autorizada a um dos nossos Municipes a coloca~ao do seu 

camiao de venda de pao com chouri~o, junto ao camiao do Sandokan, e s6 lhe era 

autorizado junto a Capela de sao Joao, sem que I he fosse dada qualquer justifica~ao para 

isso, desejando saber qual a justifica~ao para uns poderem colocar num sitio e outros 

poderem colocar noutro sitio. -----------------------

--A Senhora Vereadora Dr.~ Maria Joao Sousa no usa da palavra questionou a Uimara no 

sentido de saber se a Creche que vai ser inaugurada em Freixo j;3 tinha acordo com a 
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Seguranc;a Social. Por fim, no uso da palavra, deu os parabens a organizac;ao, no entanto 

considera que deveria existir um sistema de recolha do lixo mais eficaz, exemplificando com 

o que se passa na noite branca em Braga, onde existem diversos contentores grandes e 

sinalizados, para que o lixo possa ser depositado. 

_ _ 0 Senhor Presidente e os Senhores Vereadores prestaram os esclarecimentos tidos por 

convenientes. ---------------------------

_ ORDEM DO DIA: Presente a ordem de trabalhos, foram tomadas as seguintes resolw;:oes 

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 aprovac;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 rea lizada em 21 de maio de 2018, pelo que vai a mesma ser assinada pelo Exmo. 

Presidente e pela Secretaria. ____________________ _ 

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

_ 2.1 - PROCESSO DE LOTEAMENTO N.2 1/12 - Pedido de altera~ao ao alvara de 

loteamento n.2 4/12 - lote n2 14 na Rua do Arrabalde, da Freguesia de Area e Ponte de 

lima - Requerente: Manuel Gon~alves Rito - Aprova~ao. A Camara Municipal deliberou 

por unanimidade aprovar o pedido de alterac;ao ao alvara de loteamento n2 4/12, Lote n2 14 

na Rua do Arrabalde, da Freguesia de Area e Ponte de Lima, apresentado pelo Senhor 

M anuel Gonc;alves Rito. _______________________ _ 

_ 2.2 - PROCESSO DE LOTEAMENTO N,2 30/95 - Pedido de altera~ao ao alvara de 

loteamento n.2 81/97 - lote n2 13 na Rua do Pinhal n2 305, da Freguesia de Fornelos e 

Queijada - Requerente: Paulo Jorge Rendeiro Correia de Sousa - Aprova~ao. A Camara 

Municipal deliberou por unanimidade aprovar o pedido de alterac;ao ao alvara de 

loteamento n2 81/97, Lote n2 13 na Rua do Pinhal n.2 305, da Freguesia de Fornelos e 

Queijada, apresentado pelo Senhor Paulo Jorge Rendeiro Correia de Sousa. 

_ 2.3 - PROCESSO DE LOTEAMENTO N.2 4/10 - Pedido de altera~ao ao alvara de 

loteamento n.2 2/10 - lote n2 8 na Travessa da Baldrufa, da Freguesia de Area e Ponte de 

lima - Requerente: Rio Sui Empreendimentos lmobiliarios, lda. - Aprova~ao. A Camara 

Municipal deliberou por unanimidade aprovar o pedido de alterac;ao ao alvara de 

loteamento n2 2/10, Lote n2 8 na Travessa da Baldrufa, da Freguesia de Area e Ponte de 

Lima, apresentado pela firma Rio Sui Empreendimentos lmobiliarios, Lda. ______ _ 
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_2.4 - PROCESSO DE LOTEAMENTO N.2 28/95 - Padido de altera~ao ao alvara de 

lotaamento n,2 65/96 - lote n2 3 na Rua das Oliveiras n2 68, da Freguesia da Feitosa -

Requerentas: Agostinho Nogueira de Lima e Maria Isabel Gomes Cerqueira - Aprova~:io. A 

Camara Municipal deliberou por unanimidade aprovar o pedido de aitera~ao ao aivara de 

loteamento n2 65/96, Late n2 3 na Rua das Oliveiras nQ 68, da Freguesia de Feitosa, 

apresentado pelos Senhores Agostinho Nogueira de Lima e Maria Isabel Gomes Cerqueira. _ 

_ 2.5 - PROCESSO DE LOTEAMENTO N2 6/07B • Pedido de altera1ao ao alvara de 

loteamento n.2 11/07- Altera~ao do regulamento do loteamento- Aprova~ao. A Camara 

Municipal deliberou por unanimidade aprovar a altera~ao ao regulamento do loteamento 

n.• 6/0?B. 

_2.6 • PROCESSO DE LOTEAMENTO N.• 6/07B - Pedido de altera1ao ao alvara de 

loteamento n,2 11/07 - Lote n2 2 na Rua Monte das Valas, da Freguesia de Fornelos e 

Queijada - Requerente: NEGAMIR Transportes Lda. - Promo~ao de discussao pUblica, 

conforme disposto na alfnea a) do n2 1 do art.2 52 do RME. A C3mara Municipal deliberou 

por unanimidade promover a discussao pUblica de acordo com o disposto na alfnea a) do n2 

1 do art.• 52 do RME. -----------------------

_2.7 • PROCESSO DE LOTEAMENTO N.• 16/93 - Pedido de altera1ao ao alvara de 

loteamento n,2 87/97 -late ne 7 na Rua da Quinta de Neiva n2 63, da Freguesia de Navi6 e 

Vitorino dos Pi§es- Requerente: Nuno Augusto Gomes Pereira- Promo~ao de consulta aos 

propriet8rios por edital, conforme o dlsposto no n2 3 do art.2 62 do RME. A Camara 

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

constantes no alvara de loteamento par edital, de acordo como disposto none 3 do art.2 62 

doRME. __________________________________________________ _ 

_ 2.8 • PROCESSO DE LOTEAMENTO N.• 9/93 - Pedido de altera1ilo ao alvara de 

loteamento n.!! 33/95- lote n2 40 na Rua do Salvato FeljO ne 325, da Freguesla de Area e 

Ponte de lima - Requerente: Gaspar Alves Lopes Correia Martins - Promo~ao de consulta 

aos proprietaries por edital, conforme o disposto no n!! 3 do art.2 62 do RME. A Camara 

Municipal deliberou por unanimidade promover a discussao pUblica de acordo com o 

disposto no n2 2 do art.2 222 do RJUE. A Senhora Vereadora Eng.!! Mecia Martins nao 

participou na discussao e vota1;ao deste ponte, declarando-se impedida. ______ _ 

_ (03) OBRAS POBLICAS 

_3.1 - EMPREITADA DE "BENEFICIA~AO E REPARA~AO DE EQUIPAMENTOS 

DESPORTIVOS MUNICIPAlS- BENEFICIA~AO E AMPLIA~AO DO EDIF[CIO DA BANCADA DO 
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CAMPO MUNICIPAL DO CRUZEIRO" - Trabalhos a mais e a menos. A Camara M unicipal 

deliberou por unanimidade aprovar os trabalhos a menos no valor de 39.824Al€ (trinta e 

nove mil oitocentos e vinte e quatro euros e quarenta e um centimos), bern como os 

trabalhos a mais no valor de 138.313,65 euros, (Cento e trinta e oito mil trezentos e t reze 

euros e sessenta e cinco centimos), acrescido de IVA a taxa legal em vigor, para efeitos de 

adjudicar;ao e contratar;ao, considerando a informar;ao prestada pelo Chefe da Divisao de 

Estudos e Planeamento. ------------------------------------------------
_ 3.2 - EMPREITADA DE "BENEFICIA~AO E REPARA~AO DE EQUIPAMENTOS 

DESPORTIVOS MUNICIPAlS - BENEFICIA~AO E AMPLIA~AO DO EDIFICIO DA BANCADA DO 

CAMPO MUNICIPAL DO CRUZEIRO - 21! FASE11 
- Aprova~ao do projeto de execu~ao, 

abertura de procedimento, caderno de encargos, juri do procedimento, prazo de execu~ao 

e gestor do contrato. A Camara Municipal deliberou por unanimidade aprovar a ador;ao do 

procedimento por concurso publico, emitir parecer favoravel a realizar;ao da despesa, 

procedendo a abertura do respetivo procedimento, aprovar 0 projeto de execur;ao relative a 
beneficiar;ao e ampliar;ao do edificio da bancada do Campo Municipal do Cruzeiro, programa 

de concurso, caderno de encargos e prazo de execur;ao em 30 dias. Mais deliberou por 

unanimidade optar pelo criterio de adjudica~ao da proposta economicamente mais 

vantajosa na modalidade de "avaliar;ao do pre~o" - proposta mais baixa. Mais deliberou por 

unanimidade designar como juri do procedimento os seguintes elementos: como Presidente 

a Senhora Vice-Presidente da Camara, Eng.!! M ecia Sofia Alves Correia Martins, como vogais 

efetivos, a Chefe da Divisao Administrativa e Financeira, DO Maria Sofia Fernandes Velho de 

Castro Araujo, e o Chefe da Divisao de Estudos e Planeamento, Eng.Q Rogerio Lopes 

Margalho de Oliveira Pereira; como vogais suplentes os Tecnicos Superiores EngQ Joao 

Jacome Fernandes de Almeida Fornelos e o Eng.Q Luis Miguel Franco Pereira; designar como 

gestor do contrato o Tecnico Rui Miguel Cunha M elo. 0 Senhor Vereador Dr. Abel Baptista 

apresentou declara~ao de voto, que se anexa a presenta ata, como documento numero urn 

e se considera como fazendo parte in tegrante da mesma. ___________ _ 

_ {04) JUNTAS DE FREGUESIA - ------------ ----

_ 4.1 - FREGUESIA DE ARCA E PONTE DE LIMA • Processo de Fixa~ao Toponlmica -

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

aditamento ao processo de fixa~ao topon imica da Freguesia de Area e Ponte de Lima. __ _ 
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_4.2- FREGUESIA DE SA.- Cedencia de palco para o dia 01 de julho de 2018. A C3mara I 
Municipal deliberou por unanimidade autorizar a cedE!ncia do palco a Freguesia de Sil no dia 

01 dejulho. ------------------------

_(05) ASSUNTOS DIVERSOS -----------------

_5.1 - OPERA~AO DE REABILITA~AO URBANA PARA A ARU ADJACENTE AO NUCLEO 

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

duas absten~Oes dos Senhores Vereadores Dr. Abel Baptista e Dr.~ Maria Joao Sousa, 

aprovar a Opera!;:30 de Reabilita~ao Urbana para a ARU Adjacente ao NUdeo Central. Mais 

deliberou por maiorla com cinco votos a favor e duas absten~Oes dos Sen hares Vereadores 

Dr. Abel Baptista e Dr.~ Maria Joao Sousa, submeter a aprecia!;:30 e aprova~ao da Assembleia 

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

declara~ao de voto, que se anexa a presenta ata, como documento nUmero dais e se 
1 

considera como fazendo parte integrante da mesma. 

_5.2- RELAT6RIO DE EST ADO DO ORDENAMENTO DO TERRIT6RIO- REOT- Aprova,ao. 

A C§mara Municipal deliberou por unanimidade aprovar o Relat6rio de Estado do 

Ordenamento do Territ6rio-REOT. Mais deliberou por unanimidade submeter a aprecia~ao 
e aprova~ao da Assembleia Municipal. __________________ _ 

' 

_ 5.3 -TERRA REABILITAR- Presente uma informa~ao do Gablnete Terra respeitante a 

candidatura apresentada pelo Sr. Jorge Magalhiies Rocha, relatlva ao im6vellocalizado na 
' 

Rua Cardeal Saraiva n!i!s 28, 30 e 32, em Ponte de lima- Aprova~ao da inclusao na llstagem 

dos edlficlos em mau estado de conserva~ao. A camara Municipal deliberou por 

unanimidade autorizar a indusao do im6vel localizado na Rua Cardeal Saraiva n!?s 28, 30 e 

32, em Ponte de Lima, na listagem dos ediflcios em mau estado de conserva~ao, 

considerando o parecer elaborado pclos tCcnicos eo disposto no nUmero 2 do artigo 9f! do 

Regulamento da Terra Reabilitar. ____________________ _ 

_ 5.4- FESTIVALINTERNACIONAL DE JARDINS- Fixa,ao do pre>o de venda de artigos 

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

pre!;O de venda de artigos promocionais no Festivallnternacional de Jardins, de acordo com 

o proposto pelo Servi~o de Espa~os Verdes. _____________ _ 

_ 5.5 - ROTARY CLUB DE PONTE DE LIMA - Ced~ncia do Audit6rio da Biblioteca 

Municipal para o dia 09 de junho, entre as 15:00 e as 17:00 horas. A Camara Munidpal 

dellberou por unanlmldade autorlzar a cedencla do Audit6rio da Biblioteca Municipal ao 

'
I Rotary Club de Ponte de lima no dia 09 de junho, entre as 15:00 e as 17:00 horas. ____ I 
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_5.6 - COMISSAO DE FEST AS DES. JOAO DA RIBEIRA - Cedencia de palco para os dias 07 

e 08 de julho de 2018. A Camara Municipal deliberou por unanimidade autorizar a cedencia 

do palco a Comissao de Festas de S. Joao da Ribeira, nos dias 07 e 08 de julho de 2018, 

destinado a Festa em honra do Santlssimo Sacramento. 

_ 5.7- COMISAO DE FEST AS SENHOR DA CANA VERDE, SANTO ANTONIO E SENHORA DE 

FATIMA- Cedencia de palco para os dias 06, 07 e 08 de julho de 2018. A Camara Municipal 

deliberou por unanimidade autorizar a cedencia do palco a Comissao de Festas Senhor da 

Cana Verde, Santo Antonio e Senhora de Fatima nos dias 06, 07 e 08 de julho de 2018, 

destinado a festa em honra do Senhor da Cana Verde, Santo Antonio e Senhora de Fatima. _ 

_ 5.8- COMISSAO DE FEST AS DE SAO PEDRO- Cedencia de palco para os dias 28,29 e 30 

de junho de 2018. A Camara Municipal deliberou por unanimidade autorizar a cedencia do 

palco a Comissao de Festas de Sao Pedro nos dias 28, 29 e 30 de junho de 2018, destinado a 
festa em honra de Sao Pedro. 

_ 5.9- ASSOCIA~AO DESPORTIVA "OS LIMIANOS" - Pedido de adiantamento do subsldio 

respeitante aos meses de junho e julho. A Camara Municipal deliberou por unanimidade 

autorizar o adiantamento do subsidio respeitante aos meses de junho e julho, perfazendo o 

montante de 7.626,30€ (sete mil seiscentos e vinte e seis euros e trinta centimos). __ _ 

_ 5.10- EDL- ESCOLA DESPORTIVA LIMIANA- Cedencia de espa~os para a realiza~ao das 

Ferias Desportivas 2018 (lnfantario de Ponte de lima, Piscina do Festival International de 

Jardins, Piscinas Municipais Cobertas, Pavilhao Municipal de Ponte de lima Ala Sui e 

Biblioteca Municipal). A Camara Municipal deliberou por unanimidade autorizar a cedencia 

da cantina do lnfantario de Ponte de Lima entre 18 e 29 de junho, 02 e 27 de julho; autorizar 

a frequencia das Piscinas Municipais Cobertas durante a parte da manha nos dias 

18,19,21,25,26 e 28 de junho, 16, 17, 19, 23, 24 e 26 de julho; autorizar a frequencia da 

Piscina do Festival de Jardins de 18 a 22, de 25 a 29 de junho da parte de tarde, de 03 a 06 

de julho, de 10 a 13 de julho de manha, mediante apresenta~ao de seguro; autorizar a 

utiliza~ao do Pavilhao Municipal Ala Sui nos dias 18, 19, 21, 25, 26 e 28 de junho da parte da 

manha, nos dias 16, 17, 19, 23, 24 e 26 de julho, da parte da manha, nos dias 2, 3, 4, 5, 9, 10, 

11, 12, 16, 17, 18, 19, 23, 24, 25 e 26 de julho da parte da tarde; autorizar as visitas a 

Biblioteca Municipal nos dias 20 e 27 de junho, da parte da tarde, nos dias 04, 11, 18 e 25 de 

julho, da parte de tarde. -----------------------

_ {06) ATRIBUI~AO DE SUBSfDIOS _ ______ _______ _ 
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_ 6.1 - INSTITUTO POLITECNICO DE VIANA DO CASTELO - FEDERA<;AO ACADEMICA -

Atribui~ao de subsfdio destinado a realiza~ao da "XXX Semana Academica do IPVC". A 

Camara Municipal deliberou por unanimidade atribuir um subsfdio no montante de 400,00€ 

(quatrocentos euros), ao Institute Politecnico de Viana do Castelo, destinado a realiza~ao da 

"XXX Semana Academica do IPVC". -------------------

_ 6.2 - GRUPO ETNO-FOLCL6RICO DE REFOIOS DO LIMA - Atribui~ao de subsfdio 

destinado a realiza~ao de festival folcl6rico. A Camara Municipal deliberou por 

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

Grupo Etno-Folcl6rico de Refoios do Lima, para apoiar a realiza~ao de festival folcl6rico. _ 

_ 6.3- ACAMC- ASSOCIA<;AO CULTURAL E RECREATIVA DOS AMIGOS DA CORRELHA

Atribui~ao de subsfdio destinado a participa~ao nas "Marchas Populares deS. Joao 2018". 

A Camara Municipal deliberou por unanimidade atribuir um subsidio no montante de 

2.000,00 € (dois mil euros), a Associa~ao Cultural e Recreativa dos Amigos da Correlha, para 

apoiar as despesas com a participa~ao nas 11Marchas Populares deS. Joao 2018". ___ _ 

_ (07) 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 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 dezasseis horas e trinta e cinco minutes. _____ _ 

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

-~..-=~sla-===;:s;~e -~ 
~ - ----==---

A Secretaria, 

~lAC .s1fL f'tr•~4.\k./\..-, J<v,/~Ar:y--



DECLARACiiO DE VOTO 

(Dec/arar;clo de voto sabre o ponto 3.2- "'3.2- EMPREITADA DE "BENEFICIACAO 
E REPARA<;:AO DE EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS MUNICIPAlS
llENEFICIA<;:Ao E AMPLIA<;:AO DO EDIFiCIO DA !JAN CAD A DO CAMPO 
MlJNI('JpAL DO CRUZEIRO -2' FASE"- 6f>rova£1io do_m:Qi\!to dc_exccu>~Q., 
abcrtura de procedimento, cadcrno de cncargos. jl1ri do proccdimcnto. prazo de 
execw;ilo e gestor do contrato ", reunido de cdmara de4 dejunho de 2018). 

Votci favoravclmcntc cstc ponto dcpois de tcr obtido do scnhor prcsidcntc da c5mara de que, 

apesar de esta obra ser complementar a empreitada j8 realizada, a mesma nao e urn 

fradonamento de empreltada, lsto porque lnicialmente me pareceu que se tratava disso 

mesmo, dado que h8 trabalhos que vern no seguimento da empreitada anterior e que me 

parecem deveriam ter sido, desde logo, previsto nessa mesma execU1;8o. sao exemplo disso as 

fenestrat:;Oes e portas de obras realizadas na empreitada anterior, bern como a 

impermeabiliza~;ao das bancadas e cadeiras que me parecem que a um medio "born pai de 

familia" logo have ria deter encarado de reallzar desde o principio. 

Ponte de Lima, 4 de junhoo de 2018. 

0 Vereador eleito por Ponte de Lima Minha Terra, 

Abel Baptista 



DECLARACAO DEVOTO 

(DeclarafdD de voto sabre o ponto 5.1 - "5.1 - OPERAc;AO DE REABILITACAO URBANA 

PARA A ARU ADJACENT£ AO N/JCLEO CENTRAL - AprovacOo. ", reunitio de cdmara de 4 de 

junho de 2018). 

Esta operac;ao de reabilitac;ao urbana para a AU adjacente ao nUcleo central de Ponte de Lima 

nao pede merecer a nossa aprovac;ao porquanto: 

1- Toda a estrategia {que e uma nao estrah~gia) que vem aqui apontada nunca, em momenta 

algum, tem como objetivo final a melhoria das condh;Oes e vida, usa e fruic;ao par parte da 

populac;ao residente, define conceitos de base econ6mica, sem qualquer fundamentac;ao 

tecnica, nem com critE!rios objetivos: 

2- 0 amontoado de ideias soltas sabre como deve ser o desenvolvimento da area da ARU nao 

tern qualquer tipo de quantifica~ao que permita chegar ao valor apontado de investimento de 

9,2 Mil hOes de euros a investir num prazo de 15 a nos, o que quer dizer que temos uma media 

de anula de investimento de cerca de 615 mil euros, manifestamente insuficiente para uma 

clrea de quase 1000 hectares , quando para o mesmo prazo para a ARU 1 (vila de Ponte de 

Lima) com apenas 297 hectares colocou um investimento de 30 MilhOes de euros, quer isto 

dizer que para 1/4 da area gasta mais de 3 vezes mais; 

3- Os limites de interven~ao sl:io feitos sem qualquer criteria. Ni!o correspondem a nenhum 

plano, nem respeitam qualquer limite ffsico, seja por linhas de cumeeira, seja por rede 

rodoviclria, linhas de clgua ou mesmo dados cadastrais, e uma ausencia total de ordenamento; 

4 -As freguesias a qui envolvidas nem sequer foram formal, ou informalmente, consultadas, 

desrespeitando, mais uma vez, os eleitos das freguesias. 

Porque consideramos importante criar melhores condi~Oes de planeamento e ordenamento 

no nUdeo urbana e envolvente a sede do concelho; 

Porque esse e um nUcleo sensivel e deve merecer um cuidado refor~ado e urn investimento 

mais planeado, programado e nao ser prejudicial para toda a restante Jrea do municipio; 

Porque este processo nao foi participado com as autarquias de base de freguesia, nem sequer 

os seus presidentes de junta foram consultados. 

Porque neste documento hi:i muitas falhas, imprecisOes e do mesmo se depreende urn 

subfinanciamento grosseiro, os eleitos independentes Ponte de lima Minha Terra abstem-se 

neste ponto. 

Ponte de Lima, 4 de junho de 2018. 



Os Vereador eleito por Ponte de lima Minha Terra, 

Abel Baptista 

Maria Joao Sousa 
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