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PRESENÇAS: 
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Secretária: Chefe de Divisão Municipal, Dr. 9 Maria Sofia Fernandes Velho de 
Castro Araújo 

Prestou Colaboração Técnica: M9 Guilhermina Franco 

Resumo Diário de Tesouraria: 
Saldo ..................... 4.457.942,67Eur05 

OBS: A Ata foi aprovada por minuta 
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_PERíODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA: ______________ _ 

_ 'ntervenção dos Vereadores; ____________________ _ 

__ Usou da palavra o Senhor Vereador Dr. Abel Lima Baptista, referindo que na passada 

sexta-feira, com as chuvas que se fizeram sentir, o Rio de Estorãos ficou danificado com o 

arrastamento de inertes, provavelmente advenientes do plantação de vinha que se verificou, 

questionando a Câmara Municipal no sentido de saber se existe ou não, algum plano de 

intervenção para impedir a continuidade desta situação. ____________ _ 

__ O Senhor Presidente prestou os esclarecimentos tidos por convenientes. ____ _ 

_ ORDEM DO DIA: Presente a ordem de trabalhos, foram tomadas as seguintes resoluções 

acerca dos assuntos dela constantes. ___________________ _ 

_ (01) APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO ANTERIOR: • A Câmara Municipal em 

cumprimento do disposto no número 2, do artigo 57º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro, e sem prejuízo da sua prévia aprovação sob a forma de minuta, para efeitos do 

disposto nos números 3 e 4 do citado artigo, deliberou por unanimidade aprovar a ata da 

reunião realizada a 24 de setembro de 2018, pelo que vai a mesma ser assinada pelo Exmo. 

Senhor Presidente e pela Secretária. ___________________ _ 

_ (02) OBRAS PARTICULARES _________________ _ 

_ 2.1 . PROCESSO DE LOTEAMENTO N. 3/18 - Requerente: Rosa Maria Vieltas Lourenço

local da Obra: Rua da Qulngosta - Freguesia de Freguesia de Arca e Ponte de Uma· 

Aprovação do projeto de arqultetura com vista ao licenciamento do loteamento. A Câmara 

Municipal deliberou por unanimidade aprovar o projeto de arquitetura com vista ao 

licenciamento do loteamento n.º 3/18, requerido por Rosa Maria Vieitas Lourenço, na Rua 

da Quingosta - Freguesia de Freguesia de Arca e Ponte de Lima, conforme informação 

técnica. _____________________________ _ 

_ 2.2 . PROCESSO DE LOTEAMENTO N •• 5/12 - Pedido de alteração ao alvará de 

loteamento n.!! 1/17 - Lote n!! 8 da Rua do Bustelinho, da Freguesia de Arca e Ponte de 

Lima - Requerente: João Miguel Gonçalves Flúsa e Isabel Pereira de Matos Flúsa * 

Promoção de consulta aos proprietários por edital, conforme o disposto no n!! 3 do art.!! 6!! 

do RME. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade promover a consulta dos restantes 

titulares dos lotes constantes no alvará de loteamento, por edital, relativamente ao pedido 

de alteração ao alvará de loteamento n,º 1/17 - Lote nº 8 da Rua do Bustellnho, da 

Freguesia de Arca e Ponte de Lima, requerido por João Miguel Gonçalves Fiúsa e Isabel 

Pereira de Matos Fiúsa, de acordo com o disposto no nº 3 do art.º 6º do RME. 
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_2.3 - PROCESSO DE LOTEAMENTO N' 20/94 - Pedido de alteração ao alvará de 

loteamento n.2 82/97 - lote n2 7, sito no lugar da Corredoura da Freguesia da Facha -

Requerente: Marco Paulo dos Santos Fernandes - Promoção de discussão pública, 

conforme disposto no n5! 2 do art.2 222 do RJUE. A Câmara Municipal deliberou por 

unanimidade promover a discussão pública relativa à alteração do regulamento do 

loteamento n.2 20/94, so licitado por Marco Paulo dos Sa ntos Fernandes, de acordo com o 

disposto no nº 2 do art.º 222 do RJUE. 

_ 2.4 - PROCESSO DE LOTEAMENTO N' 11/06 - Pedido de alteração ao alvará de 

loteamento n.º 6/07 - lote n2 6 da Rua da Posa da Freguesia da Feitosa - Requerente: 

Predilethes - Imobiliária, lda. - Aprovação. A Câmara Municipal deliberou por 

unanimidade aprovar o pedido de alteração ao alvará de loteamento nº 6/07, lote nº 6 na 

Rua da Posa, da Freguesia da Fe itosa, requerido por Predilethes - Imobiliária, lda. ___ _ 

_ 2.5 - PROCESSO DE LOTEAMENTO N' 25/92 - Pedido de alteração ao alvará de 

loteamento n.2 2/01 - lote nº 11 sito na Praceta de Macau da Freguesia da Feitosa -

Requerente: Soujulima - Sociedade de Construções e Imobiliária, lda. - Promoção de 

discussão pública, conforme disposto no n2 2 do art.5! 22º do RJUE. A Câmara Municipal 

deliberou por unanimidade promover a discussão pública, de acordo com o disposto no n2 

2 do art.º 22º do RJUE, relat iva ao pedido de alteração ao alvará de loteamento n.2 2/01 -

lote nº 11 sito na Praceta de Macau da Freguesia da Feitosa, requerido por Soujulima -

Sociedade de Construções e Imobiliária, lda. ____ __________ __ _ 

_ 2.6 - PEDIDO DE ALTERAÇÃO AO ALVARÁ DE LOTEAMENTO DO PROCESSO DE 

LOTEAMENTO N' 1 NO PÓLO INDUSTRIAL DA GEMIEIRA -Lote n' 17 na Rua da Sarreira da 

freguesia da Gemieira - Requerente: Combinabrilho, lda. - Aprovação. A Câmara 

Municipal deliberou por unanimidade aprovar o pedido de alteração ao alvará de 

loteamento do processo de loteamento nº 1, lote nQ 17 na Rua da Barreira, da Freguesia da 

Gem ieira, requerido por Combinabrilho, lda .. _ ______________ _ 

_ (03) OSRAS PÚSlICAS _________________ _ 

_ 3.1 - EMPREITADA DE "ALARGAMENTO DA ATUAL REDE DE ESGOTOS NO CONCElHO

SARl - SISTEMA DE FREIXO" - Aprovação do projeto e respetivo Caderno de Encargos. A 

Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar o projeto e respetivo caderno de 

encargos relat ivo à Empreitada de "Alargamento da Atua l Rede de Esgotos no Concelho -

SAR1 - Sistema de Freixo". ______________________ _ 

_ 3.2 - EMPREITADA DE "ALARGAMENTO DA ATUAL REDE DE ESGOTOS NO CONCElHO -

SAR2 - SISTEMA DE FORNElOS, QUEIJADA E RESORDÕES SOUTO" - Aprovação do projeto (K/ 
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e respetivo Caderno de Encargos. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar 

o projeto e respetivo caderno de encargos relativo à Empreitada de "Alargamento Da Atual 

Rede De Esgotos No Concelho - SAR2 - Sistema De Fornelos, Queijada E Rebordões Souto". 

_3.3 - EMPREITADA DE "ALARGAMENTO DA ATUAL REDE DE ESGOTOS NO CONCELHO

SAR3 - SISTEMA DE CORRELHÃ" - Aprovação do projeto e respetivo Caderno de Encargos. 

A Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar o projeto e respetivo caderno de 

encargos relativo à Empreitada de "Alargamento Da Atual Rede De Esgotos No Concelho -

SAR3 - Sistema De Correlhã". 

_3.4 - EMPREITADA DE "ALARGAMENTO DA ATUAL REDE DE ESGOTOS NO CONCELHO

SAR4 - SISTEMA DE LANHESESII 
- Aprovação do projeto e respetlvo Caderno de Encargos. 

A Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar o projeto e respetivo caderno de 

encargos relativo à Empreitada de "Alargamento Da Atual Rede De Esgotos No Concelho -

SAR4 - Sistema De Lanheses". _____________________ _ 

_ 3.5 - EMPREITADA DE "ALARGAMENTO DA ATUAL REDE DE ESGOTOS NO CONCELHO

SAR5 - SISTEMA DE GEMI EIRA" - Aprovação do projeto e respetivo Caderno de Encargos. 

A Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar o projeto e respetivo caderno de 

encargos relativo à Empreitada de "Alargamento Da Atual Rede De Esgotos No Concelho -

SARS - Sistema De Gemieira", _____________________ _ 

_ 3.6 - EMPREITADA DE "ALARGAMENTO DA ATUAL REDE DE ESGOTOS NO CONCELHO

SAR6 - SISTEMA AUTÓNOMO DE VITORINO DE PIÃES" - Aprovação do projeto e respetlvo 

Caderno de Encargos. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar o projeto e 

respetivo caderno de encargos relativo à Empreitada de "Alargamento Da Atual Rede De 

Esgotos No Concelho - SAR6 - Sistema Autónomo De Vitorino De Piães", ______ _ 

_ (04) JUNTAS DE FREGUESIA __________________ _ 

_ 4.1 - FREGUESIA DE POIARES - Comparticipação financeira destinada à obra de 

IfExecução de muros de suporte nas Ruas do Frade e Capela de São Miguelll • A Câmara 

Municipal deliberou por unanimidade atribuir uma comparticipação financeira de 70% até 

ao montante máximo de 7.404,42 euros (sete mil quatrocentos e quatro euros e quarenta e 

dois cêntimos), à Freguesia de Poiares, destinada a comparticipar a obra de "Execução de 

muros de suporte nas Ruas do Frade e Capela de São Miguel", a transferir após a conclusão 

da obra, mediante informação da aprovação dos trabalhos pelos serviços técnicos deste 

Município, ____________________________ _ 
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_4.2 - FREGUESIA DE SANTA CRUZ DO LIMA - Solicita antecipação da 4' tranche/201S. A 

Câmara Municipal deliberou por unanimidade autorizar a transferência da 4ª tranche/2018, 

à Freguesia de Santa Cruz do lima, com exceção da verba relativa à limpeza da rede viária. _ 

_ (05) ASSUNTOS DIVERSOS _________________ _ 

_ 5.1- PROPOSTA DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA - "Delegação de Competências" 

- Aprovação. Considerando que a delegação de competências constitui um instrumento de 

desconcentração administrativa, contribuindo para agilizar a análise, licenciamento e 

tramitação dos procedimentos administrativos relacionados com as diversas atribuições que 

incumbem às Autarquias Locais prosseguir e assegurar, possibilitando-se por esta via a 

celeridade, economia e eficiência das decisões que competem a cada órgão administrativo 

proferir, em consonância com as atribuições que lhe foram cometidas; Considerando que o 

Presidente da Câmara pode delegar ou subdelegar nos Vereadores o exercício da sua 

competência própria ou delegada, de acordo com o disposto no nº 2 do artigo 36º, do Anexo 

I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro; Considerando a necessidade de proceder ao 

ajustamento das competências atribuídas no âmbito da distribuição dos pelouros, em 

diversas matérias, com as exigências do respetivo exercício; Considerando que o normal 

funcionamento da máquina administrativa exige a desconcentração de competências, neste 

sentido e visando uma melhor operacionalidade no funcionamento dos serviços, a Câmara 

Municipal de Ponte de lima deliberou por maioria com cinco votos a favor, a abstenção da 

Senhora Vereadora Dr.!! Maria João Sousa e um voto contra do Senhor Vereador Dr. Abel 

Baptista, delegar no Presidente da Câmara Municipal, com a possibilidade de subdelegação 

em qualquer dos vereadores, ratificando os atas praticados nas matérias agora delegadas, as 

competências previstas no Regulamento do Mercado Municipal de Ponte de lima, ao abrigo 

do disposto no art.º 78º do regulamento; as competências previstas no Regulamento de 

Ocupação do Espaço Público, Publicidade e Propaganda do Concelho de Ponte de lima, ao 

abrigo do disposto no n.2 1 do art.2 932 do regulamento; as competências previstas no 

Regulamento relativo ao Quadro Regulamentar de Uso do Fogo, relativas ao licenciamento 

da realização de queimadas, foguetes e outras formas de fogo, ao abrigo do disposto no art.º 

2º. O Senhor Vereador Dr. Abel Baptista ditou para a ata a seguinte declaração de voto: 

"Voto contra a proposta do Senhor Presidente da Câmara Municipal de delegação de 

competências, porque desta forma não se respeita como deveria acontecer, a questão de 

uma maior transparência e fiscalização das questões municipais por parte do executivo, 

considerando que fica salvaguardada a eficácia da gestão municipal, com a competência no 

órgão executivo, porquanto a lei permite que em situações de urgência o assunto possa ser 
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despachado pelo Senhor Presidente da Câmara Municipal, vindo posteriormente à Reunião 

da Câmara Municipal para ratificação. Relativamente à delegação das competências 

previstas no Regulamento do Mercado Municipal de Ponte de Uma e no Regulamento de 

Ocupação do Espaço Público, Publicidade e Propaganda do Concelho de Ponte de Uma, 

obviamente que estamos a falar de assuntos que são do interesse geral e da gestão do 

equipamento municipal, e de espaço de utilização pública, e de mais a mais, deveria ter uma 

decisão colegial quer desses equipamentos, quer da sua utilização pública. Relativamente à 

delegação das competências previstas no Regulamento relativo ao Quadro Regulamentar de 

Uso do Fogo, licenciamento da realização de queimadas, foguetes e outras formas de fogo, 

sou favorável à sua delegação dado serem atas de gestão corrente." _______ _ 

_ 5.2 • PROPOSTA DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL - "Aceitação de 

doação de um outdoor digital e autorização de colocação de outdoor digitai" - Aprovação. 

A Câmara Municipal deliberou por maioria com cinco votos a favor, a abstenção da Senhora 

Vereadora Dr.ª Maria João Sousa e um voto contra do Senhor Vereador Dr. Abel Baptista, 

aprovar a proposta do Senhor Presidente da Câmara Municipal de aceitação da doação de 

um outdoor digital, nas seguintes condições: a) • o promotor ficar responsável pela sua 

instalação, no local definido na planta anexa à presente proposta; b) - o promotor ficar 

ainda responsável pelos custos de manutenção, durante o primeiro ano a contar da data da 

sua instalação; c) os custos energéticos ficarão a cargo do Município de Ponte de Uma; d) 

fornecimento do software para a gestão remota dos spots publicitários do Município; e) 

formação aos serviços técnicos do Município para a utilização da plataforma. Mais deliberou 

a Câmara Municipal, por maioria com cinco votos a favor, a abstenção da Senhora 

Vereadora Dr.g Maria João Sousa e um voto contra do Senhor Vereador Dr. Abel Baptista, 

autorizar a colocação de um outdoor digital a instalar pelo promotor no local definido na 

planta anexa à proposta, com isenção de taxas de ocupação da via pública e publicidade, 

pelo período de um ano, eventualmente renovável por mais dois anos, nas seguintes 

condições: a) a instalação, os custos energétiCOS e de manutenção ficam a cargo do 

promotor; b) o Município terá direito a 25% do regime ocupacional do projeto, isto é, da 

utilização do outdoor a instalar, com mensagens publicitárias, acedendo remotamente ao 

outdoor para alteração e visualização das mensagens; c) não é permitida a passagem de 

mensagens políticas; d) o promotor não está isento do cumprimento do estipulado no 

Regulamento da Ocupação do Espaço Público, Publicidade e Propaganda do Concelho de 

Ponte de Lima, designadamente o licenciamento da publicidade, conforme estipula o n.º 4 

do art.º 5º; e) o promotor fica obrigado a observar as regras de segurança necessárias para 
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impedir o acesso ao ou tdoor por piratas; f) fornecimento do so ftware para a gestão remota 

dos spots publicitários do Município; g) formação aos serviços técnicos do Município para a 

utilização da plataform a. O Senhor Vereador Dr. Abe l Baptista ditou para a ata a segu inte 

decla ração de voto: "Voto cont ra porque na minha opinião estamos perante um verdadeiro 

contrato, uma vez que há contrapart idas para ambas as partes, não está estabelecido o va lor 

deste contrato, se fosse uma doação era apenas uma liberalidade de uma parte sem 

qualquer cont rapartida. Por outro lado, trata-se de uma concessão de espaço público a uma 

entidade sem concurso, e na minha opinião, a concessão, para além do concurso poderia 

eventua lmente ter necessidade de ir a visto prévio do tribunal de contas, o que aqui não 

acontece." ________ ______________ ______ _ 

_ 5.3 - PROPOSTA DA SENHORA VI CE· PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, ENG. ' 

MECIA MARTINS - Alteração de sinalização" - Aprovação. A Câmara Municipal deliberou 

por unanimidade aprovar a proposta da Senhora Vice-Presidente da Câmara Municipal Eng. i 

Mecia M artins, de 25 de setembro de 2018, de co locação da seguinte sinalização: trânsito de 

sentido único, no sen tido ascendente, na Rua da Fonte da Vi la; trânsito prOibido a 

automóveis pesados, no sentido ascendente, da Rua da Fonte da Vila; sinal de STOP na Rua 

José de Abreu Coutinho; sinal de proibição de vira r à direita, com exceção das viaturas do 

Município, na Rua José de Abreu Coutinho; sinal de sentido proibido, com exceção das 

viaturas do Municfpio, na Rua Ca lçada dos Quartéis. 

_ S.4 - INFORMAÇÃO SOBRE A SITUAÇÃO ECONÓMICA, FINANCEIRA DO MUNICfplO DE 

PONTE DE LIMA REPORTADA A 30 DE JUNHO DE 2018 -COMUNICAÇÃO DA SOCIEDADE DE 

REVISORES OFICIAIS DE CONTAS " C&R RIBAS PACHECO" • PARA CONHECIMENTO. A 

Câmara Municipal tomou conhecimento. ______ __________ _ 

_ 5.5 - CONCURSO PÚBLICO "ARRENDAMENTO (para fins não habitacionais) DO EDIFfclO 

DA MADALENA" - Aprovação da abertura do procedimento, do programa de concurso e 

caderno de encargos, considerando que o anterior ficou deserto. A Câmara Municipal 

deliberou por unanimidade, considerando que todas as propostas apresentadas foram 

excluídas, ficando deserto o concurso públiCO aberto, autorizar a abertura de novo 

procedimento por Concurso Público, de "Arrendamento (Para Fins Não Habitacionais) do 

Ed ifício da Mada lena", o programa de concurso e o caderno de encargos. ______ _ 

_ 5.6 - PONTE AMIGA - Presente o processo relativo às obras a realizar na residência da 

Sr!! Maria Nazaré Gonçalves Alvarães, slta na Rua de Souto de Rei n2 77, na freguesia de 

Anais, tendo como entidade intermediária a " Casa do Povo de Freixo". A Câmara Municipal 

deliberou por unanimidade atribuir uma comparticipação financeira até ao montante 
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máximo de 4.864,65€ (quatro mil oitocentos e sessenta e quatro euros e sessenta e cinco 

cêntimos), de acordo com a informação técnica, a transferir após a conclusão dos trabalhos, 

para a "Casa do Povo de Freixo", entidade intermediária para a execução da mesma, 

mediante informação dos serviços técnicos deste Município, aprovando a sua execução. _ 

_ 5.7 - HABITAÇÃO SOCIAL - Presente uma informação do Serviço Social a propor o 

realojamento do Sr. Manuel Augusto da Silva Mendes, no fogo sito na Rua do Paço n2 71, 

810co 7 R/Ch. esquerdo, na freguesia de Arcozelo, com uma renda apoiada no valor 4,29 

euros. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade autorizar o realojamento do Sr. 

Manuel Augusto da Silva Mendes, no fogo sito na Rua do Paço nº 71, Bloco 7 R/CH. 

esquerdo, na Freguesia de Arcozelo, com uma renda apoiada no valor de 4,29€ (quatro 

euros e vinte e nove cêntimos). _____________________ _ 

_ 5.8 - HABITAÇÃO SOCIAL - Presente uma Informação do Serviço Social a propor o 

realojamento do Sr. Mário Jaime da Cunha Araújo, no fogo sito na Rua do Paço n2 71, 

810co 7 R/Ch. direito, na freguesia de Artozelo, com uma renda apoiada no valor 52,55 

euros. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade autorizar o realojamento do Sr. 

Mário Jaime da Cunha Araújo, no fogo sito na Rua do Paço nº 71, Bloco 7 R/eh. direito, na 

Freguesia de Arcozelo, com uma renda apoiada no valor de 52,55€ (cinquenta e dois euros e 

cinquenta e cinco cêntimos). _____________________ _ 

_ 5.9 - DIA MUNDIAL DO ANIMAL - DIA 04 DE OUTUBRO - Ratificação do despacho do 

Sr. Presidente da Câmara Municipal proferido a 27 de setembro de 2018 de autorização de 

entradas gratuitas na Quinta de Pentielros. A Câmara Municipal deliberou por 

unanimidade nos termos e para os efeitos do disposto no número 3 do artigo 35º do Anexo I 

da Lei n.2 75/13 de 12 de setembro, ratificar o despacho proferido pelo Senhor Presidente 

da Câmara Municipal, a 27 de setembro de 2018, de autorização de entradas gratuitas na 

Quinta de Pentieiros, aquando da comemoração do Dia Mundial do Animal. _____ _ 

_ 5.10 - PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO ENTRE O MUNICfplO DE PONTE DE LIMA E O 

CLUBE NÁUTICO DE PONTE LIMA - Aprovação. A Câmara Municipal deliberou por 

unanimidade aprovar o Protocolo de Cooperação entre o Município de Ponte De Lima e O 

Clube Náutico de Ponte Lima. O Senhor Vereador Dr. Abel Baptista não participou na 

discussão e votação deste ponto, declarando-se impedido. ___________ _ 

_ 5.11 - CLUBE AVENTURA DOS AMIGOS DO LETHES - Pedido de autorização de 

realização de prova desportiva no dia 20 de outubro de 2018. A Câmara Municipal 

deliberou por unanimidade autorizar o Clube Aventura dos Amigos do Lethes a realizar a 

prova desportiva no dia 20 de outubro de 2018. _______________ _ 
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_ 5.12 - COMISSÃO POLiTICA DO PPD/PSD - Solicita cedência do Auditório Municipal 

para os dias 26 e 27 de outubro de 2018. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade 

ceder o Aud itório Municipal à Com issão Politica do PP D/PSD, nos dias 26 e 27 de outubro de 

2018. _______________________ _ 

_ 5.13 - AGRUPAMENTO DE ESCOLAS ANTÓNIO FEIJÓ - Solicita cedência do Auditório 

Rio Lima para o dia 19 de outubro de 2018. A Câmara Municipal deliberou por 

unanimidade ceder o Auditório Rio Lima ao Agrupamento de Escolas António Feijó, no dia 

19 de outubro de 2018. _______________________ _ 

_ 5.14 - FÓRUM SOCIEDADE E DEMOCRACIA - Solicita cedência do Auditório Municipal 

para os dias 04 e 19 de outubro e 02, 16 e 29 de novembro. A Câmara Municipal deliberou 

por unanimidade ceder o Auditório Municipal para o Fórum Sociedade e Democracia, nos 

dias 04 e 19 de outubro e 02, 16 e 29 de novembro de 2018. ___________ _ 

_ 5.15 - UL5AM - UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DO ALTO MINHO, EPE - Ratificação do 

despacho proferido pelo Sr. Presidente da Câmara a 24 de setembro de 2018. A Câmara 

Municipal deliberou por unanimidade nos termos e para os efeitos do disposto no número 3 

do art igo 351! do Anexo I da Lei n.1! 75/13 de 12 de setembro, ratificar o despacho proferido 

pelo Senhor Presidente da Câmara Municipal, a 24 de setembro de 2018, de au torização de 

cedência do Auditório Rio Lima à ULSAM, no dia 10 de outubro. __________ _ 

_ 5.16 - MARIA ANDERSEN - Ratificação do despacho proferido pelo Senhor Presidente 

da Câmara Municipal a 20 de setembro de autorização de cedência do Auditório da 

Biblioteca Municipal para o dia 06 de outubro. A Câmara Municipal deliberou por 

unanimidade nos termos e para os efeitos do disposto no número 3 do arti go 35º do Anexo I 

da Lei n.º 75/13 de 12 de setembro, ratifica r o despacho proferido pelo Sen hor Presidente 

da Câmara Municipal, a 20 de setembro de 2018, de autori zação de cedência do Auditório 

da Biblioteca Municipal a Maria Andersen, no dia 06 de ou tubro. __________ _ 

_ S.17 - MADALENA ROCHA - Solicita cedência do Auditório da Biblioteca Municipal para 

o dia 22 de outubro de 2018. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade ceder o 

Auditório Municipal a Madalena Rocha no dia 22 de outubro de 2018. _ ______ __ 

_ 5.18 - ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE CUNICULTURA - Solicita cedência do Restaurante 

da Expolima para o dia 23 de outubro de 2018. A Câmara Municipal deliberou por 

unanimidade ceder o Restaurante da Expolima no dia 23 de outubro de 2018, mediante o 

pagamento de 250,OO€ (duzentos e cinquenta euros), acrescido de IVA á taxa legal em vigor, 

va lor que deverá ser liquidada antes da realização do evento, situação que será verificada no 

dia do evento com a apresentação do comprovativo do pagamento emitido pelo Município 
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ao responsável pela abertura do acesso à Expolima, ficando desde já advertido que sem o 

comprovativo do pagamento não será permitido o acesso e utilização autorizada. Mais 

deliberou por unanimidade que finda a utilização do espaço, deverá entregar o mesmo 

limpo e no exato estado em que o recebeu, situação que será verificada pelos serviços do 

Município. ____________________________ _ 

_ 5.19 - ACORDO DE COOPERAÇÂO ENTRE A CÂMARA MUNICIPAL DE PONTE DE LIMA E 

A PREDlLETHES - IMOBILIÁRIA, LDA. - Aprovação. A Câmara Municipal deliberou por 

unanimidade aprovar o Acordo de Cooperação entre a Câmara Municipal de Ponte De Lima 

e a Predilethes -Imobiliária, Lda. 

_5.20 - PROPOSTA DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL - "Aceitação dos 

Estatutos da ANAM - Associação Nacional das Assembleias Municipais e Adesão da 

Assembleia Municipal de Ponte de lima à ANAM" - Aprovação. A Câmara Municipal 

deliberou por unanimidade aprovar a proposta do Senhor Presidente da Câmara Municipal, 

de aceitação dos Estatutos da ANAM - Associação Nacional das Assembleias Municipais, em 

anexo, que fazem parte integrante desta proposta; de adesão da Assembleia Municipal de 

Ponte de Lima, à ANAM - Associação Nacional das Assembleias Municipais, sendo 

representada pelo respetivo presidente; de pagamento da quota anual que seja estipulada. 

Mais deliberou por unanimidade submeter a presente proposta à apreciação e aprovação 

da Assembleia Municipal. _______________________ _ 

_ S.21-ICNF Instituto de Conservação da Natureza e Florestas, I.P. - Emissão de parecer 

relativo ao pedido de autorização prévia para as ações de {re)arborlzação de Navigator 

Forest Portugal, S.A. - Código de Registo n2 PR.007649.2018 - P _ARB_038650. A Câmara 

Municipal deliberou por unanimidade dar parecer desfavorável, nos termos e para os 

efeitos do disposto no nº 1 do artigo 92 do Decreto-Lei nº. 96/2013, de 19 de Julho, 

atualizado e republicado pela Lei n.º 77/2017 de 17 de Agosto, considerando a informação 

prestada pelos serviços técnicos a 2 de outubro de 2018, ao pedido de autorização préVia 

para as ações de (re)arborização de Navigator Forest Portugal, S.A. - Código de Registo nº 

PR.007649.2018 - P _ARB_038650. _________________ _ 

_ 5.22 - - ICNF Instituto de Conservação da Natureza e Florestas, I.P. - Emissão de 

parecer relativo ao pedido de autorização prévia para as ações de (re)arborização de 

Navlgator Forest Portugal, S.A. - Código de Registo n2 PR.007650.2018 • P _ARB_038221. A 

Câmara Municipal deliberou por unanimidade dar parecer desfavorável, nos termos e para 

os efeitos do disposto no n2 1 do artigo 9º do Decreto-Lei nº. 96/2013, de 19 de Julho, 

atualizado e republicado pela Lei n.º 77/2017 de 17 de Agosto, considerando a informação 
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prestada pelos serviços técnicos a 2 de outubro de 2018, ao pedido de autorização prévia 

para as ações de (re)arborização de Navigator Forest Portugal, S.A. - Código de Registo nº 

PR.007650.2018 - P _ARB_038221. 

__ 5.23 - PROPOSTA DE FIXAÇÃO DOS PREÇOS DOS BILHETES, COM IVA INCLUIDO, 

PARA OS ESPETAcULOS A DECORRER NO TEATRO DIOGO BERNARDES EM NOVEMBRO -

Aprovação. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar, de acordo com o 

proposto pelo Chefe da Unidade de Estratégia e Modernização Administrativa, o preço dos 

bilhetes, com IVA incluído, para os espetácu los a decorrer no Teatro Diogo Bernardes, no 

mêsdenovembrode2018. ____________________________________________ __ 

_ (06) ATRIBUiÇÃO DE SUBsIDIOS ______________ __ 

_ 6.1 - BANDA DE MÚSICA OE PONTE DE LIMA - Solicita atribuição de subsídio para a 

compra de instrumentos musicais. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade atribuir 

um subsídio de 50% até ao montante máximo de 2.153,00 { (dois mil cento e cinquenta e 

t rês euros), à Banda de Música de Ponte de Uma, destinado à aquisição de instrumentos 

musicais, mediante a celebração de protocolo a estabelecer. ____________________ __ 

_ (07) APROVAÇÃO DA ATA EM MINUTA:- Nos termos dos números 3 e 4, do artigo 572, 

da l ei nº 75/2013, de 12 de Setembro, foi deliberado por unanimidade aprovar a ata desta 

reunião, em minuta, para surtir efeitos imediatos. ____________________________ __ 

_ ENCERRAMENTO:· Nada mais havendo a tratar, o Excelentíssimo Presidente da Câmara 

declarou encerrada a reunião pelas dezassete horas e trinta minutos. ______________ __ 

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

A Secretária, 

du,~ s.g_ fVo",A., /~(~ J, U ~ 


