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EDITAL 

_ Eng.0 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 30 de julho de 2018 e aprovada em 13 de agosto 

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, 13 de agosto de 2018, 

0 Presidente da Camara Municipal de Ponte de Lima, 

diE---
Victor Mendes (Eng.0

) 
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30 de julho de 2018 

REUNIAO DA CAMARA MUNICIPAL 
DE 

PONTE DE LIMA 

Data da reuniao: 30 de julho de 2018 
Local da Reuniao: Edificio dos Pa~os do Concelho 

PRESEN~AS: 

Presidente: 

Eng. Victor Manuel Alves Mendes 

Vereadores: 

Eng!! Mecia Sofia Alves Correia Martins 

Dr. Abel Lima Baptista 
Dr!! Ana Maria Martins Machado 

2 

Eng2 Vasco Nuno Magalhaes Velho de Almeida Ferraz 
Eng2. Luciano Francisco Pereira 

Dr. Paulo Jorge da Cunha Barreiro de Sousa 

FALTAS: A Dr.!! Maria Joao Lima Moreira Sousa nao esteve presente na reuniao 
da Camara Municipal, tendo sido justificada a sua falta. 

lnicio da Reuniao: Quinze horas 
Encerramento: Dezasseis horas e cinquenta minutos 

Secretario: Chefe de Divisao Municipal: DrJ! Maria Sofia Fernandes Velho de 
Castro Araujo 

Prestou Colabora~ao Tecnica: M9 Guilhermina Franco 

Resumo Diario de Tesouraria: 
Sa/do ..................... 4.743.309,35 Euros 

OBS: A Ata foi aprovada por minuta /t? 
/ 
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PERfODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA: --------------

_/ntervenrtio dos Vereadores: ____________________ _ 

_ Usou da palavra o Senhor Vereador Dr. Abel Uma Baptista para questionar a Camara 

Municipal no sentido de saber se tem ou nao conhecimento das pedreiras em situa~ao ilegal 

existentes na Freguesia de Estoraos, e se vao ser adotadas medidas ou nao relativamente a 

esta situa1;ao. ---------------------------

- 0 Senhor Presidente da Camara Municipal e a Senhor Vereador Eng.Q Vasco Ferraz, 

prestaram as esclarecimentos tidos par convenientes. ------------

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

acerca dos assuntos dela constantes. ___________________ _ 

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

cumprimento do disposto no nUmero 2, do artigo S7Q, da lei n,Q 75/2013, de 12 de 

setembro, e sem prejulzo da sua previa aprova1;ao sob a forma de min uta, para efeitos do 

disposto nos nUmeros 3 e 4 do citado artigo, deliberou par maioria com seis votes a favor e a 

absten1;ao do Senhor Vereador Eng,Q Luciano Francisco Pereira, aprovar a ata da reuniao 

realizada em 02 de julho de 2018, pelo que vai a mesma ser assinada pelo Exmo. Presidente 

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

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

_2.1 - PROCESSO DE LOTEAMENTO N.• 4/10 - Pedido de altera~ao ao alvara de 

loteamento n.Q 2/10- lotes nQs 12,13,14,15,16,17,18 e 19 na Rua Conde de Aurora, da 

Freguesia de Area e Ponte de lima - Requerente: Esteves & Eric Herguido, Lda. -

Aprova~ao. A Camara Municipal deliberou par maioria com seis votos a favor e a absten1;ao 

do Senhor Vereador Dr. Abel lima Baptista, aprovar o pedido de altera1;ao ao alvara de 

loteamento n2 4/10, lotes nQs 12,13,14,15,16,17,18 e 19 na Rua Conde de Aurora, da 

Freguesia de Area e Ponte de lima, requerido par Esteves & Eric Herguido, lda. ____ _ 

_ 2.2 - PROCESSO DE LOTEAMENTO N.• 16/93 - Pedido de altera~ao ao alvara de 

loteamento n.2 87/97- Late n2 7 na Rua da Quinta de Neiva n2 63 , da Freguesia de Navi6 

e Vitorino dos Piaes- Requerente: Nuno Augusto Gomes Pereira- Aprova~ao. A Camara 

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

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

Vitorino dos Piiles, requerido par Nuno Augusto Gomes Pereira. _________ _ 
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_ 2.3 - PROCESSO DE LOTEAMENTO N.2 11/06 - Pedido de altera~ao ao alvara de 

loteamento n.2 6/07 - Lote n2 2 na Rua da Posa, da Freguesia da Feitosa - Requerente: 

Predilethes - lmobiliaria, Lda. - Aprova~ao. A Camara Municipal deliberou por 

unanimidade aprovar o pedido de a ltera~ao ao alvara de loteamento nQ 6/07, lote nQ 2 na 

Rua da Posa, da Freguesia da Feitosa, requerido por Predilethes -lmobiliaria, Lda. ___ _ 

_ (03} OBRAS PUBLICAS -----------------

_ 3.1- EMPREITADA DE "CENTRO CULTURAL E COMUNITARIO DE ANAIS" - Aprova~ao do 

projeto de execu~ao e apresenta~ao de candidatura ao Programa BEM - Beneficia~ao de 

Equipamentos Municipais. A Camara Municipal deliberou por unanimidade aprovar o 

projeto de execu~ao da empreitada do Centro Cultural e Comunitario de Anais. Mais 

deliberou por unanimidade apresentar candidatura ao Programa BEM - Beneficia~ao de 

Equipamentos Municipais. 

_ 3.2- EMPREITADA DE " LOTEAMENTO DO P6LO INDUSTRIAL DO GRANITO DAS PEDRAS 

FINAS" - Relat6rio Final. A Camara Municipal deliberou por unanimidade aprovar a 

proposta constante do relat6rio final, adjudicando a empreitada de "Loteamento do P61o 

Industrial do Granito das Pedras Finas" a empresa Alexandre Barbosa Borges, S.A., pelo valor 

de 3.749.880.82 euros (tres milhoes, setecentos e quarenta e nove mil, oitocentos e oitenta 

euros e oitenta e dois centimos), ao qual acresce o IVA a taxa legal em vigor. ___ __ _ 

_ 3.3- EMPREITADA DE " CONSTRUc;AO DE CICLOVIA E VIAS PEDONAIS DE ACESSO A 

ZONA URBANA DE PONTE DE LIMA" - ANALISE DE ERROS E OMISSQES - Ratifica~ao do 

despacho proferido pelo Sr. Presidente da Camara a 21 de julho de aprova~ao dos erros e 

omissoes aceites, retifica~ao do articulado e de autoriza~ao de prorroga~ao do prazo para 

apresenta~ao de propostas para as 17:00 horas do dia 03 de julho. A Camara Municipal 

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

Dr. Abel Lima Baptista e EngQ Luciano Francisco Pereira, nos termos e para os efeitos do 

disposto no numero 3 do artigo 3SQ do Anexo I da Lei n.Q 75/13 de 12 de setembro, ratificar 

o despacho proferido pelo Senhor Presidente da Camara a 21 de julho de aprova~ao dos 

erros e omissoes aceites, retifica~ao do articulado e de autori za~ao de prorroga~ao do prazo 

para apresenta~ao de propostas para as 17:00 horas do dia 03 de julho. _____ _ _ 

_ 3.4 - EMPREITADA DE "CONSTRUc;Ao DE CICLOVIA E VIAS PEDONAIS DE ACESSO A 

ZONA URBANA DE PONTE DE LIMA" - Relat6rio Final. A Camara Municipal deliberou por 

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

Baptista e EngQ Luciano Francisco Pereira, aprovar a proposta constante do relat6 rio final, 
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adjudicando a empreitada de "Construs;ao de Cidovia c Vias Pedonais de Accsso ~ Zona 

Urbana de Ponte de lima" a empresa Predilethes - Constrw;Oes, lda. pelo valor de 

1.349.089,40 euros (um milhao trezentos e quarenta e nove mil oitenta e nove euros e 

quarenta centimos) ao qual acresce o IVA a taxa legal em vigor. _________ _ 

_ 3.5 - EMPREITADA DE "REQUALIFICA~AO DA ENVOLVENTE A ESCOLA SECUNDARIA DE 

PONTE DE LIMN'- Relat6rio Final. A Camara Municipal deliberou par unanimidade aprovar 

a proposta constante do relat6rio final, adjudicando a empreitada de "Requalificas:ao da 

Envolvente a Escola Secundilria de Ponte de lima", a empresa Predilethes - Construc;Oes, 

Lda., pelo valor de 343.427,36 euros (trezentos e quarenta e tres mil quatrocentos e vinte e 

sete euros e trinta e seis centimos) ao qual acresce o IVA a taxa legal em vigor. ____ _ 

_ 3.6 - 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 - 2.!1 FASE" - Relat6rio Final. A Camara Municipal 

deliberau par unanimidade aprovar a proposta constante do relat6rio final, adjudicando a 

empreitada de "Beneficias:ao e Reparas:ao de Equipamentos Desportivos Municipais -

Beneficiac;ao e Amplias:ao do Ediffcio da Bancada do Campo Municipal do Cruzeiro - 2.!! 

fase", a empresa lnOutBuild - Arquitetura, Engenharia & Construs:ao, Lda., pelo valor de 

92.577,73 euros (noventa e dais mil quinhentos e setenta e sete euros e setenta e tres 

centimos) ao qual acresce o IVA a taxa legal em vigor. 

_(04) JUNTAS DE FREGUESIA __________________ _ 

_ 4.1 - FREGUESIA DE ARCOZELO - Solicita antecipa~ao das 3! e 4! tranches/2018. A 

Camara Municipal deliberou par unanlmidade autorizar o adiantamento das 3!! e 4 l! 

tranches do ana 2018 a Junta de Freguesia de Arcozelo. ------------

_4.2- FREGUESIA DE BARRIO E CEP0ES- Compartlcipa~ao financeira destinada 8 obra 

de "Beneficia~ao das Ruas de Telhada/Outeiros, Cruzes, largo da Paragem do Autocarro, S. 

Ja3o/Portela, Fonte e Travessa do Pain~al". A Camara Municipal deliberou por 

unanimidade atribuir uma comparticipas;ao financeira de 70% ate ao montante maximo de 

19.709,13 euros (dezanove mil setecentos e nove euros e treze centimos), a Junta de 

Freguesia de Barrio e Cep6es, destinada a obra de "Beneficiac;ao das Ruas de 

Telhada/Outeiros, Cruzes, Largo da Paragem do Autocarro, S. Joao/Portela, Fonte e Travessa 

do Pains;al", a transferir ap6s a conclusao da obra, mediante informac;ao da aprovas;ao dos 

trabalhos pelos servis:os tecnicos deste Municipio. --------------
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_4.3 - FREGUESIA DE GEMIEIRA - Processo de Fixa~ao Toponfmica - Aditamento -

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

processo de fixa~ao toponfmica da Freguesia da Gemieira .. __________ _ _ 

_ 4.4 - FREGUESIA DE CALHEIROS - Comparticipa~ao financeira destinada a obra de 

"Requalifica~ao Urbana - Centro Cfvico de Calheiros - 2.!! Fase". A Camara Municipal 

deliberou por unanimidade atribuir uma comparticipa~ao financeira no montante 77.831,63 

euros (setenta e sete mil oitocentos e trinta e urn euros e sessenta e tres centimos) a Junta 

de Freguesia de Calheiros, destinada a obra de "Requalifica~ao Urbana - Centro Cfvico de 

Calheiros- 2.~ Fase". -------------------------

_(OS) ASSUNTOS DIVERSOS __________________ _ 

_ 5.1- PROPOSTA DA SENHORA VICE-PRESIDENTE DA CAMARA- "JURI DO CONCURSO 

"PONTE DE LIMA, VILA FLORIDA" - Aprova~ao. A Camara Municipal deliberou por 

unanimidade aprovar a proposta da Senhora Vice-Presidente relativa a constitui~ao do juri 

do concurso "Ponte de Lima, Vila Florida", composto da seguinte forma: como Presidente do 

juri, Eng.~ Mecia Martins; restantes membros Eng.Q Gonc;alo Rodrigues; Arq.!! Teresa 

Andersen; Dr.~ Helena Sa e Arq.Q Renato Martins. _______________ _ 

_ 5.2 - REVISAO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL - RELAT6RIO DE ESTADO DO 

ORDENAMENTO DO TERRIT6RIO - REOT - Aprova~ao. A Camara Municipal deliberou por 

unanimidade iniciar o procedimento de revisao do Plano Diretor Municipal, nos termos dos 

artigos 76Q n.Q 2, 124Q e 199Q do Regime Juridico dos lnstrumentos de Gestao Territorial; 

aprovar os termos de referenda para a revisao do Plano Diretor Municipal, nos termos e 

para os efeitos do disposto no n.Q 3 do artigo 76Q do Regime Jurfdico dos lnstrumentos de 

Gestao Territorial; fixar o prazo de elabora~ao da revisao do Plano Diretor Municipal em dois 

anos; promover o periodo de participac;ao publica, nos termos dos artigos 6Q e 88Q do 

Regime Juridico dos lnstrumentos de Gestao Territorial, por urn prazo de trinta dias. Mais 

deliberou por unanimidade comunicar a CCDR-N, nos termos do artigo 3Q da Portaria n.Q 

227/2015, de 10 de setembro, o teor da presente deliberac;ao, acompanhada do Relat6rio de 

Estado do Ordenamento Territ6rio, devendo solicitar uma reuniao preparat6ria; proceder a 

publica~ao da presente delibera~ao, de acordo com o disposto no n.Q 1 do art.Q 76Q do 

RJIGT. 0 Senhor Vereador Dr. Abel Lima Baptista apresentou declarac;ao de voto, que se 

anexa a presenta ata, como documento numero urn e se considera como fazendo parte 

integrante da mesma. ------------------------~ 



30 de julho de 2018 7 

_5.3- PROTOCOLO DE CONSTITUI~AO DO CENTRO DE COMPETENCIAS PARA 0 ESTUDO, 

GESTAO E SUSTENTABILIDADE DAS ESPECIES CINEGETICAS E BIODIVERSIDADE- Ratifica~ao 

do despacho proferido pelo Sr. Presidente da Camara de 03 de julho de acelta~ao do 

convite para a integra~ao. A camara Municipal deliberou por unanimidade, nos termos e 

para os efeitos do disposto no nUmero 3 do artigo 3SQ do Anexo I da Lei n.Q 75/13 de 12 de 

setembro, ratificar o despacho proferido pelo Senhor Presidente da Camara a 03 de julho, de 

aceita~ao do convite de integra~ao da Camara Municipal como parceiro, no Centro de 

Compet€ncias para o Estudo, Gestao e Sustentabilidade das Esp€cies Cineg€ticas e 

Biodiversidade. 

_5.4- PROTOCOLO DE PARCERIA ENTRE 0 MUNICIPIO DE PONTE DE LIMA E A ARGINP

ASSOCIA~i\0 REGIONAL DOS INDUSTRIAlS DA PEDRA NATURAL DO ALTO MINHO -

"Granitos de Ponte de Lima"- Aprova~ao. A Camara Municipal deliberou por unanimidade 

aprovar o protocolo de parceria. ____________________ _ 

_ 5.5- "CATALOGO LETHES ART PONTE DE LIMA 2018·CARTOGRAFIA DE CULTURAS" • 

Presente uma informa~ao do Tecnico Superior Or. Jose Velho Dantas a propor a venda ao 

pUblico pelo valor de 15,00 euros/unidade. A Camara Municipal deliberou por 

unanimidade autorizar a venda do "Catillogo Lethes Art Ponte de Lima 2018-Cartografia de 

Culturas" ao pUblico, pelo valor de 15,00 euros/unidade, com IVA inclufdo. 

_5.6 ~ TERRA REABILITAR ~ Presente urn auto de Vistoria respeitante a candidatura 

apresentada pela Sr.!! Maria Odete da Costa Freitas, relativa ao im6vel localizado na Rua 

Baixo do Eido nQ 26, na freguesia da Ribeira - Aprova~ao da inclusao do ediffclo na 

listagem dos edificios em mau estado de conserva~ao. A Camara Municipal deliberou por 

unanimidade aprovar a inclusao do ediffcio sito na Rua Baixo do Eido n9 26, na freguesia da 

Ribeira, na listagem do::; edificios em rnau estado de conserva~ao, conforme proposto pelos 

t€cnicos no auto de vistoria. ______________________ _ 

_ 5.7 • 2' FASE - CANDIDATURAS CENTRO COM VIDA 2018 - Aprova~ao da listagem 

relativa a atribui~ao das subven~Oes das candidaturas apresentadas. A Camara Municipal 

deliberou por unanimidade aprovar a listagem relativa a atribui~ao das subven~5es da 2.~ 

Fase de Candidaturas apresentadas ao Centro Com Vida 2018, de acordo com o proposto 

pelo Gabinete Terra. ________________________ _ 

_ 5.8 • CONCURSO PUBLICO "ARRENDAMENTO DO BAR DO PARQUE DO ARNADO" -

Adjudica~ao ao 22 classificado. A Camara Municipal deliberou por unanimidade, 

considerando a desist€ncia do primeiro concorrente, adjudicar o arrendamento do Bar do 
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Parque do Arnado, de acordo com o disposto no n.Q 2 do artigo 18Q do Programa de 

Concurso ao concorrente classificado em segundo Iugar, Trilhos e Passagens, Lda. pelo valor 

de 510,00 euros (quinhentos e dez euros), acrescido de IVA a taxa legal em vigor. _ _ _ 

_ 5.9 - PROINSPECT, UNIPESSOAL, LOA. - Presente urn email a manifestar interesse na 

aquisi~ao do Lote LA-1 no Polo Empresarial e Industrial da Queijada. A Camara Municipal 

deliberou por unanimidade autorizar a venda do lote LA-1 no Polo Empresarial e Industrial 

da Queijada, inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 472, da freguesia de Fornelos e 

Queijada, descrito na Conservat6ria do Registo Predial sob o numero 681/20110414, da 

freguesia de Fornelos e Queijada, a empresa Proinspect, Unipessoal, Lda., pelo valor total de 

24.270,00 euros (vinte e quatro mil duzentos e setenta euros). _________ _ 

_ 5.10- PROTOCOLO DE FORMA~AO EM CONTEXTO DE TRABALHO ENTRE 0 MUNiciPIO 

DE PONTE DE LIMA E A EPRALIMA-ESCOLA PROFISSIONAL ALTO MINHO- Curso: Tecnico 

de Desenho Digital 3D - T - Aluno: Andre Filipe Freitas Santos- Aprova~ao. A Camara 

Municipal deliberou por unanimidade aprovar o protocolo de forma~ao em contexto de 

trabalho. ----------------------------
_5.11- CENTRO EDUCATIVO DAS LAGOAS- Ratifica~ao do despacho proferido pela Sr.i! 

Vice-Presidente da Camara a 09 de julho de autoriza~ao de utiliza~ao das Piscinas das 

Lagoas entre 09 e 13 de julho. A Camara Municipal deliberou por unanimidade nos termos 

e para os efeitos do disposto no numero 3 do artigo 35Q do Anexo I da Lei n.Q 75/13 de 12 de 

setembro, ratificar o despacho proferido pela Senhora Vice-Presidente da Camara a 09 de 

julho, de autoriza~ao de utiliza~ao das Piscinas das Lagoas entre 09 e 13 de julho. __ _ 

_ 5.12 - ASSOCIA~AO CAIS DO LETHES - Ratifica~ao do despacho proferido pelo Sr. 

Presidente da Camara a 29 de junho de autoriza~ao de utiliza~ao das Piscinas do Festival 

de Jardins nos dias 03, 05, 12, 19 e 29 de julho. A Camara Municipal deliberou por 

unanimidade nos termos e para os efeitos do disposto no numero 3 do artigo 35Q do Anexo I 

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

da Camara a 29 de junho de autoriza~ao de utiliza~ao das Piscinas do Festival de Jardins nos 

dias 03, 05, 12 de julho, indeferindo a utiliza~ao solicitada para os dias 19 e 29 de julho. _ 

_ 5.13- COMISSAO DE FESTAS EM HONRA DA SENHORA DA ROCHA- Ratifica~ao do 

despacho proferido pelo Sr. Presidente da Camara a 03 de julho de autoriza~ao de 

cedencia de urn palco para os dias 14 e 15 de julho. A Camara Municipal deliberou por 

unanimidade nos termos e para os efeitos do disposto no numero 3 do artigo 35Q do Anexo 1 -
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da Lei n.2 75/13 de 12 de setembro, ratificar o despacho proferido pelo Senhor Presidente 

da Camara a 03 de julho de autoriza<;ao de cedt?ncia do palco para os dias 14 e 15 de julho. 

_5.14- BASKET CLUB LIMIENSE- Solicita autoriza~ao de utiliza~ao do Pavilhao da Escola 

Ant6nio Feij6 para os dias 20 a 31 de agosto, entre as 10h00m e as 12h00m. A Camara 

Municipal deliberou par unanimidade autorizar a utiliza<;ao do Pavilhao da Escola Ant6nio 

Feij6 nos dias 20 a 31 de agosto, entre as 10h00m e as 12h00m. 

_5.15- CORPO NACIONAL DE ESCUTAS- AGRUPAMENTO 1257- Solicita autoriza~ao de 

utiliza~ao de espa~o para acampamento em propriedade do Municfpio na freguesia da 

Ribeira. A Camara Municipal deliberou por unanimidade autorizar a utiliza<;ao do espa<;o, 

propriedade do Municipio, na freguesia da Ribeira, pelo Corpo Nacional de Escutas -

Agrupamento 1257, para acampamento durante o mes de agosto, devendo deixar o espa<;o 

limpo finda a sua utiliza<;ao. 

_5.16 - ASSOCIA~AO CULTURAL, RECREATIVA E DESPORTIVA DA FEITOSA - Solicita 

apoio para a realiza~ao do "X Festival de MUsica Popular". A Camara Municipal deliberou 

par unanimidade apoiar a realiza<;ao do "X Festival de MUsica Popular", autorizando a 

Associa<;ao Cultural, Recreativa e Desportiva da Feitosa a utilizar o refeit6rio e espa<;o 

exterior do Centro Educative da Feitosa. Mais deliberou par unanimidade ceder um palco; 

autorizar a coloca<;iio de uma lona alusiva ao Festival, na rotunda da Feitosa, no perfodo 

compreendido entre o dia 11 de agosto eo dia 7 de setembro, com isen<;ao das taxas. Mais 

deliberou par unanimidade indeferir o pedido de atribui<;§o de subsfdio extraordinario e a 

visita gratuita ao Museu do Brinquedo Portugut?s e ao Centro de lnterpreta<;ao e Promo<;iio 

do Vinho Verde.--------------------------

_5.17 - CONFRARIA DO SARRABULHO- Solicita autoriza~ao para utiliza~ao do espa~o 

f/Ciara Penha - Casa dos Sabores" nos dias 02 de outubro e 04 de dezembro para a 

realiza~ao de TertUiias Gastron6micas. A Camara Municipal deliberou par unanimidade 

autorizar a cedencia do espa<;o "Clara Penha- Casa dos Sabores" nos dias 02 de outubro e 

04 de dezembro para a realiza<;iio de TertUiias Gastron6micas, estando a mesma 

condicionada ao pagamento de 50,00 €/por dia (IVA inclufdo a taxa legal em vigor). ___ _ 

_ 5.1B - PROTOCOLO PARA A REALIZA~AO DE ESTAGIO EXTRACURRICULAR -

PROGRAMA "ESTAGIOS DE VERAO FEUP" (PEV·FEUP) - Aprova~ao. A Camara Municipal 

deliberou par unanimidade aprovar o protocolo. ______________ _ 

_ (06) ATRIBUI~AO DE SUBS[DIOS. _______________ _ 
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_6.1- ASSOCIA~AO DE PAIS DA EB1 DE PONTE DE LIMA- Presente uma informa~ao do 

Servi~o de A~ao Social a propor a atribui~ao de urn subsldio destinado a custear despesas 

com o fornecimento de refei~oes aos jovens que integram o "Programa Proferias Para a 

lnclusao11
• A Camara Municipal deliberou por unanimidade atribuir urn subsldio no 

montante de 1125,00€ (mil cento e vinte e cinco euros) a Associa~ao de Pais da EB1 de 

Ponte de Lima, destinado a custear despesas com o fornecimento de refei~oes aos jovens 

que integram o "Programa Proferias Para a lnclusao". 

_6.2- ASSOCIA~AO DESPORTIVA "OS LIMIANOS11
- Atribui~ao de subsldio destinado a 

aquisi~ao de uma viatura de nove lugares. A Camara Municipal deliberou por unanimidade 

atribuir um subsidio no montante de 20.000,00€ (vinte mil euros) a Associa~ao Desportiva 

"Os Limianos", destinado a aquisi~ao de uma viatura de nove lugares, mediante celebra~ao 

de protocolo a estabelecer com a associa~ao. ---------------

_6.3 - RANCHO FOLCL6RICO DA CORRELHA - Atribui~ao de subsidio destinado a 
realiza~ao da "Tarde de Folclore Correlha 201811

• A Camara Municipal deliberou por 

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

Rancho Folcl6rico da Correlha, destinado a realiza~ao da "Tarde de Folclore Correlha 2018". 

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

_ (06) APROVA~AO DA ATA EM MINUTA:- Nos termos dos numeros 3 e 4, do artigo S7Q, 

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 cinquenta minutes. ______ _ 

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

= 

A Secreta ria, 
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DECLARA~AO DEVOTO 

(Dec/arafda de vata sabre a panta 5.2- "REV/SAO DO PDM- RELAT6RIO DE EST ADO 

DO ORDENAMENTO DO TERRIT6R!O- REOT- Apravafda", reunido de co mara de 3D de 

julho de 2018.) 

Foi apresentada a discussao e votac;ao do executive municipal a "Revisao do PDM -

Relat6rio do Estado do Ordenamento do Territ6rio- REOT" com vista a concretizar o 

processo de revisiio do PDM de Ponle de Lima. 

Esta revis.3o que agora vai ocorrer deveria j.3 ter sido feita h.3, pelo menos, 2 anos 

atras, mas que par manifesto oportunismo politico a maioria que exerce o poder nao 

fez. 

Da minha parte voto favoravelmente este documento, mas lamento que nao seja 

aceite, par parte dos eleitos do COS-PP, o alargamento do prazo de discussao pUblica 

das propostas do documento que vern fixado em 30 dias e da minha parte propOs o 

mfnimo de 45 dias, permitindo assim uma maier discussao pUblica, dando 

oportunidade de os cidadaos poderem exercer o seu direito de participa~ao fazendo a 

consulta com tempo, munindo-se de todos os dados ttknicos e factuais relevantes 

podendo assim dar contributes series e positivos, incluindo abrindo a porta a que 

muitos emigrantes tambem tivesse acesso a esta discussao. 

Apesar dos argumentos apresentados a postura do "quero, posso e mando" da 

maioria, decide agora fazer a pressa 0 que nao fez com 0 tempo e no tempo em que 

devia, demonstrando mais uma vez que os cidadaos tem pouco espa~o de participa~ao 

nas decis6es que a todos dizem respeito e nao apenas uma maioria circunstancial do 

6rgao executive do municipio. lnfelizmente e esta sempre a postura que tomam, tal 

como acontece com o facto de nao aceitarem os or~amentos participativos, nao 

aceitarem que as reuniOes do executive sejam todas pUblicas para assim nao serem 

confrontados com as opini5es das pessoas. 

Ponte de Lima, 30 de julho de 2018. 

0 Vereador. 

Abel Baptista 
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