
MUNI C íl"IO ~~ 
EDITAL 

_ Eng.o Victor Manuel Alves Mendes, Presidente da Câmara Municipal de 

Ponte de Lima TORNA PÚBLICO, nos termos e para efeitos do disposto no 

artigo 56' do Anexo I da Lei n.' 75/2013, de 12 de setembro, com as alterações 

que lhe foram introduzidas, o teor da ata da reunião da Câmara Municipal de 

Ponte de Lima realizada em 29 de outubro de 2018 e aprovada a 05 de 

novembro de 2018. ___________________ _ 

_ Para constar e para os devidos e legais efeitos se lavra o presente edital, 

que vão ser afixado nos lugares de estilo e no site do Município de Ponte de 

Lima, www.cm·pontedelima.pl. ________________ _ 

Ponte de Lima, 05 de novembro de 2018, 

o Presidente da Câmara Municipal de Ponte de Lima, 

A 1-· 
Victor Mendes (Eng.' ) 

Tel 258 900 400 FBX 258 900 1\ 10 · Praç6 de Fle~:cl'l 4990062 POfl te de LImo · gero~@Çrnpantcdelmo pL .www.cm.pontedelima.pt 



~ MUNICiplO PONTE E) t!A 

Ata nº 21/2018 

Divisão Administrativa e Financeira 

Reunião de 29 de outubro de 2018 

Local de realização: EDIFfclO DOS PAÇOS DO CONCELHO 

Tel258 900 400 · Fax 258900410 . Pr~çil d~ Rcp(,b l,ciI . 4990-062 Ponte de lima . gc rll l@crn-pontedclima.pt.www.cm-pontedclima.pt 



29 de outubro de 2018 

REUNIÃO DA CÂMARA MUNICIPAL 

DE 
PONTE DE LIMA 

Doto da reunião: 29 de outubro de 2018 
Local da Reunião: Ediflcio dos Paços do Concelho 

PRESENÇAS: 

Presidente: 

Eng. Victor Manuel Alves Mendes 

Vereadores: 

Eng' Mecia Sofia Alves Correia Martins 

Dr. Abel Lima Baptista 
Dr' Ana Maria Martins Machado 

Dr.' Maria João Lima Moreira Sousa 
Dr. Paulo Jorge da Cunha Barreiro de Sousa 

2 

FALTAS: o Sr. Vereador Eng2 Vasco Nuno Magalhães Velho de Almeida Ferraz 
não esteve presente na reunião da Câmara Municipal, tendo sido justificada a 
sua falta. 

Início da Reunião: Quinze horas 
Encerramento: Dezossete horas e quinze minutos 

Secretário: Chefe de Divisão Municipal: Dr. 9 Maria Sofia Fernandes Velho de 
Castro Araújo 

Prestou Colaboração Técnica: M9 Guilhermina Franco 

Resumo Diário de Tesouraria: 
Saldo .................. ... 4.960.092,04 furos 

OBS: A Ata foi aprovada por minuta 
<::::., 

) 
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_ PERfoDO DE ANTES DA ORDEM DO DIA: ______________ _ 

_ Intervenção dos Vereadores: ____________________ _ 

__ Não se registaram intervenções. 

_ 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 Câ mara 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 fo rma de minuta, para efeitos do 

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

reunião rea li zada a 15 de outubro de 2018, pelo qu e vai a mesma ser assinada pelo Exmo. 

Senhor Pres idente e pela Secretári a. __________________ _ 

_ (02) OBRAS PARTICULARES __________________ _ 

_ 2.1- PROCESSO DE OBRAS N2 89/18 - Requerente: ANG - António Norberto Gonçalves, 

Unipessoal, Lda. - Pedido de redução de taxas. A Câmara Municipal deliberou por 

unanimidade autorizar a redução em 50% do va lor das taxas devidas pelo licenciamento da 

obra apresentado por ANG - António Norberto Gonça lves, Unipessoa l, Lda., relat ivo ao 

processo de obras nº 89/18, no montante de 457,62 ( (quatrocentos e cinquenta e sete 

euros e sessenta e dois cêntimos), ao abrigo da autorização genérica deliberada pela 

Assembleia Munici pal na sessão de 23 de dezembro de 2017. __________ _ 

_ (03) ASSUNTOS DIVERSOS _________________ _ 

_ 3.1 - ABERTURA DO PROCEDIMENTO DE ALTERAÇÃO DO PLANO DE URBANIZAÇÃO DA 

CORRELHÃ NOS TERMOS DO ARTIGO l1S' DO RJIGT (Dec. Lei n' SO/201S, de 14 de maio). 

A Câmara Municipal deliberou por unanimidade de acordo com o proposto na informação 

prestada a 3 de outubro de 2018, pelo Chefe da Divisão de Estudos e Planea mento, a qual 

fica a fazer parte integrante da presente, iniciar o proced imento de alteração do PU de 

acordo com o artigo 118º do RJIGT (Decreto-Lei n. º 80/2015, de 14 de maio) seguindo os 

procedimentos legais do RJIGT, nomeadamente o estabelec ido no art igo 119º; fi xa r em 

quinze dias úteis o período para a participação pública, prevista no n.º 2 do artigo 88º RJlGT 

(Decreto-Lei n.º 80/ 201S, de 14 de maio), a contar da data da publicação em Diári o da 

Repúbli ca ; estabelecer o prazo de seis meses para a elaboração da alteração. ____ _ 

_ 3.2 - SUSPENSÃO PARCIAL DO PU DA CORRELHÃ E ESTABELECIMENTO DE MEDIDAS 

PREVENTIVAS - Aprovação. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade propor 
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Assembleia Municipal a suspensão parcial do Plano de Urbanização da Corre lhã e o 

consequente estabelecimento de medidas preventivas, para o pedido de regularização da 

alteração de estabelecimento industrial Tipo 3, apresentado por Agrolima - Comércio de 

Máquinas Agrícolas e Industriais Lda., no âmbito do Regime Extraordinário da Regularização 

de Atividades Económicas instruído pelo Decreto-Lei n.!! 165/2014, de 5 de novembro e das 

conclusões da ata da conferencia decisória, em cumprimento do disposto na alínea b) do 

número 1 do artigo 1282 do Decreto-Lei n. !! 80/2015, de 14 de maio, de acordo com a 

informação prestada pelo Chefe da Divisão de Estudos e Planeamento, Eng.º Rogério 

Pereira, a 3 de outubro de 2018, a qual fica a fazer parte integrante da presente. ___ _ 

_ 3.3 - REVISÃO 00 PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE PDNTE DE LIMA - Retificação do 

prazo de elaboração - Aprovação. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade retificar 

a deliberação da Câmara Municipal relativa ao ponto 5.2 de 30 de julho de 2018, no sentido 

de fixar o prazo de elaboração da 2~ Revisão do Plano Diretor Municipal (PDM) até ao dia 13 

de julho de 2020. 

__ 3.4 - PROPOSTA DE SUSPENSÃO PARCIAL, DE ESTABELECIMENTO DE MEDIDAS 

PREVENTIVAS E ALTERAÇÃO 00 PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE PONTE DE LIMA -

Aprovação. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade propor à Assembleia Municipal 

a suspensão parcial do Plano Diretor Municipal de Ponte de Uma e o consequente 

estabelecimento de medidas preventivas, de acordo com o proposto na informação prestada 

a 24 de outubro de 2018, pelos serviços técnicos, a qual fi ca a fazer parte integrante da 

presente. Mais deliberou por unanimidade iniciar o procedimento de alteração do Plano 

as necessárias à rde acordo com o artigo 1182 do RJIGT (Decreto-Lei n.o 80/2015, de 14 de 

maio) segUindo os procedimentos legais do RJlGT, nomeadamente o estabelecido no artigo 

119º; fixar em quinze dias úteis o período para a participação pública, prevista no n.o 2 do 

art igo 882 RJIGT (Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14 de maio), a contar da data da publicação 

em Diário da Repúbli ca; estabelecer o prazo de seis meses para a elaboração da alteração. _ 

_ 3.5· CONCURSO " PONTE DE LIMA VILA FLORIDA" - Classificação final - Aprovação. A 

Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar a cla ssificação final atribuída pelo 

júri, na edição de 2018, constante da ata elaborada para o efeito no dia 27 de setembro. _ 

__ 3.6 - NOMEAÇÃO 00 JÚRI 00 CONCURSO "PRÉMIO EMPREENDEOORISMO E 

DESENVOLVIMENTO RURAL 2018" - Aprovação. A Câmara Municipal deliberou por 

unanimidade nomear como júri do concurso "Prêmio Empreendedorismo e 

Desenvolvimento Rural 2018", o Senhor Vereador Or. Paulo Barreiro de Sousa (Vereador 
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I Turismo e Desenvolvimento Rural) como Presidente do Júri, o Senhor Eng,º Antônio José 

lima (Presidente da Associação Empresarial de Ponte de lima) e o Senhor Eng.º Carlos Lago 

(Presidente da Cooperativa Agrícola dos Agricultores do Vale do lima, CRL), como membros 

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

"No caso do representante da Associação Empresarial, na minha opinião, não deveria ser 

esta a entidade a constar como membro do júri, mas sim uma das outras entidades ligadas 

ao mundo rural, no caso concreto, a Adega Cooperativa de Ponte de lima ou a Associação de 

Produtores de Carne da Raça Minhota, essas sim, dedicadas ao empreendedorismo rural e 

exclusivamente ao mundo rural, e não a outro tipo de atividades que não sejam as 

atividades de desenvolvimento rural do Concelho de Ponte de lima. 

_3.7 ~ 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 Navlgator 

Forest Portugal, S.A. - P _ARB_039009. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade dar 

parecer desfavorável, nos termos e para os efeitos do disposto no nº 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 prestada pelos serviços técnicos a 15 de outubro de 

2018, ao pedido de autorização prévia para as ações de (re)arborização de Navigator Forest 

Portugal, S.A. -P _ARB_039009. __________________ _ 

_ 3.8 - AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE FREIXO - Solicita a cedência do Auditório Rio 

Lima para o dia 24 de novembro. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade ceder o 

auditório Rio Lima no dia 24 de novembro de 2018, _____________ _ 

3.9· AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE FREIXO - Solicita a cedência do Auditório Rio 

Lima para o dia 7 de junho. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade ceder o 

auditório Rio Lima no dia 07 de junho de 2019. 

__ 3.10 - SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE PONTE DE LIMA - Solicita autorização para 

utilizar a piscina municipal, com periocldade semanal, por parte das crianças que 

frequentam o Jardim de Infância da Instituição, durante o ano letivo 2018/2019, terça~ 

feira, quarta~feira e sexta-feira. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade autorizar o 

pedido da Santa Casa da Misericórdia de Ponte de Lima, relativo à utilização da piscina 

municipal com periocidade semanal, por parte das crianças que frequentam o Jardim de 

Infância da instituição, durante o ano letivo 2018/2019, terça-feira, quarta-feira e sexta· 

feira. 
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__ 3.11- JUNTA DE FREGUESIA DA GANDRA - Solicita autorização para o ACR Arcozelo 

utilizar o Campo Municipal da Gandra, às terças-feiras para a realização dos treinos. A 

Câ mara Municipa l deliberou por unanimidade autor izar o ACR Arcozelo a utilizar o Campo 

Municipal da Gandra às terças-feiras, para a realização dos treinos. _______ _ _ 

__ 3.12 - CIM - ALTOMINHO - Presente um email a solicitar a cOlaboração do Municfpio 

de Ponte de Lima no apoio à realização da 21 edição do Alto Minha TrEX, disponibilizando 

o espaço da Quinta de Pentieiros para a receção, alojamento, refeitório e uma sala para o 

secretariado. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade colaborar no apoio à 

realização da 2i! edição do Alto Minha TrEX, autorizando a util ização do espaço da Quinta de 

Pentieiros para a receção, do refeitório e de uma sa la para o secretariado. Mais deliberou 

por unanimidade autorizar a utilização do alojamento da Quinta de Pentieiros sem roupa de 

cama, devendo trazer ou solicitar a sua disponibilização na receção da Quinta de Pentieiros. _ 

__ 3.13 - FEIRA DO LIVRO LlMIANO - Presente uma proposta da responsável pela 

Biblioteca Municipal de autorização da realização da Feira do livro Limlano, entre os dias 4 

e 28 de dezembro de 2018, nas instalações da Biblioteca Municipal de Ponte de Lima, com 

40% de desconto nas publicações municipais. A Câmara Municipal deliberou por 

unanimidade autorizar, de acordo com a proposta da responsável da Biblioteca Municipal, a 

realização da Feira do livro limiano, entre os dias 4 e 28 de dezembro de 2018, nas 

instalações da Biblioteca Municipal de Ponte de Uma, com 40% de desconto nas publicações 

municipais. ________ ______________ _____ _ 

__ 3.14 - RECURSO HIERÁRQUICO APRESENTADO POR ANTÓNIO ALVES LOPES, DO 

DESPACHO PROFERIDO PELO SENHOR VEREADOR A 12 DE JULHO DE 2018, NO SENTIDO DE 

PROCEDER À DESOCUPAÇÃO DO EDlFfcIO, SITO NO LARGO DE CAMÕES, N.> 8, (CAFÉ RIO 

LIMA) - Apreciação. A Câmara Municipal deliberou por maioria com quatro votos a favor e 

duas abstenções dos Senhores Vereadores Dr. Abel Baptista e Dr. ! Maria João Sousa, 

considerando o teor da informação prestada pela Técnica Superior Jurista, a 23 de outubro, 

que se transcreve: "António Alves Lopes, casado, tendo sido notificado do despacho 

proferido a 12 de julho de 2018 pelo Sr. Vereador, Engenheiro Vasco Velho de Almeida 

Ferraz, no sentido de proceder à desocupação do edifício, sito no Largo de Camões, n9 8 

(Café Rio Uma), vem recorrer hierarquicamente do mesmo. Vem alegar que a 09 de janeiro 

de 2018 entregou o requerente nos Serviços da Câmara Municipal de Ponte de Lima recurso 

hierárquico do despacho do Exmo. Senhor Vereador da Área de Obras Particulares e 

Urbanismo da Câmara Municipal de Ponte de Lima de 21 de julho de 2017 que concordou 
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com o auto de vistoria datado de 19 de julho de 2017, melhor identificado no processo supra 

referido. Acrescenta, que o recorrente, bem como o perito que lhe foi nomeado explanou 

argumentos da possibílidade de efetuar a obra sem evacuação dos inquilinos. Até a data de 

hoje não se pronunciou o órgão administrativo quanto a essa posição, nem justificou a sua 

impossibilidade, mantendo sem mais e discricionariamente a solução mais drástica, e 

portanto a solução que deveria ser subsidiária. Condu i por um lado (conforme resulta do 

articulado 9 do recurso apresentado) que à Câmara Municipal é exigfvel uma decisão e uma 

decisão fundamentada; e por outro (conforme resulta do articulado 11 do recurso 

apresentado) que assim sendo e porque a posição adotada não é fundamentada, não sendo 

relevados os argumentos apresentados pelo recorrente, entende-se ser nula por falta de 

fundamentação. Importa aqui esclarecer o requerente do seguinte: O documento 

apresentado em 09 de janeiro de 2018 ao contrário do alegado, não consubstancia um 

recurso hierárquico, nem poderia consubstanciar. Da própria noção de recurso hierárquico 

resulta que se trata de uma impugnação administrativa que permite reagir a atos ou 

regulamentos (sua pratica ou omissão) perante o superior hierárquico do auto do ato (v. 

arts. 1939 e segs do c.P.A.). Tratou-se sim de uma pronúncia em sede de audiência prévia, 

para a qual foi aliás, como deveria ter sido, notificado para exercer esse direito se assim o 

entendesse. (Tudo conforme documento nQ 1 que se anexa e se considera parte integrante 

da presente informação, para os devidos e legais efeitos.) Além disso, não é por se chamar 

recurso hierárquico a um determinado documento que o mesmo serve esse fim, mas 

sempre terá que se verificar as efetivas caracterfsticas do mesmo. E, sem prescindir do 

exposto, sempre se acrescente que, bem ao contrário do que vem também alegado, foram 

os argumentos apresentados em sede de audiência prévia, devidamente ponderados e 

avaliados pelos serviços técnicos, como abaixo se demonstrará, desde logo porque o 

Recurso Hierárquico agora apresentado e em apreço ocupa-se das mesmas questões 

carreadas em sede de audiência prévia, e também (nessa) medida serão as respostas 

técnicas oferecidas naquela sede aqui reproduzidas, por válidas, tempestivas e adequadas. 

As questões em apreço prendem-se com: Oiscricionariedade do Auto de vistoria e falta de 

Fundamentação; Enquadramento das obras de reabilitação e necessidade da desocupação; 

Os Serviços Jurfdicos em 11 de abril de 2018 referem: "Em sede de audiência prévia quanto à 

intenção de ordenar a execução de obras com necessidade de desocupação do edifico, veio o 

inquilino na qualidade de interessado exercer o direito de pronuncia. Face ao teor da 

exposição quanto ao auto de vistoria devem ser os técnicos autores do auto de vistoria a 
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informarem tecnicamente o aí argumentado. "'Em 17 de abril de 2018 os Serviços técnicos 

informaram: No que se refere ao ponto 3 "Auto de vistoria"', o exponente refere que esse é 

parcial e desprovido de caracter técnico. Todas as conclusões tiradas nesse documento foram 

justificadas e assentes tanto na inspeção visual realizada ao edifício, coma nas disposições 

legais a que o mesmo estó sujeito para a realização das obras de que necessita. Nessa 

medida os técnicos mantêm todas as conclusões do auto de vistoria. As obras necessórias à 

reabilitação do prédio enquadram-se na alínea c) do art.º 2 do RJUE. Em 19 de abril de 2018 

os serv iços jurídicos informaram que ( ... ) o in teressado António Alves Lopes vem colocar em 

causa o rigor técnico científico dos técnicos da Câmara Municipal, isto é, técnicos com 

habilitação legal para ser autor de projeto, correspondente à obra objeto de vistoria de 

acordo com o disposto na lei nº 31/2009 atualizada pela lei 40/2015, de 1 de junho, o que 

apesar de não ter carater vinculativo, confere força especial em termos de convencimento 

técnico pelo que se afigura de todo relevante a apreciação que os técnicos fizeram ó 

intervenção do interessado pelo que mantêm a conclusão, em nada afastado o resultado da 

intervenção em anólise para que a decisão seja diferente da proposta de decisão até aqui 

formulada." (Tudo conforme documento n2 2 que se anexa e se considera parte integrante 

da presente informação, para os devidos e legais efeitos.) Nesta senda, acompanhamos a 

Jurisprudência do Tribunal Administrativo e Fisca l de Braga que, acerca do invocado Vicio de 

Fundamentação refere: Ao nível da falta de fundamentação, importa referir que, nos termos 

do disposto no artigo 152º do Código do Procedimento Administrativo (a seguir 

sucintamente designado por c.P.A.), sob a epfgrafe de "Dever de fundamentação" 

determina-se que: 1 . Para além dos casos em que a lei especialmente o exija, devem ser 

fundamentados os atos administrativos que, total ou parcialmente: a) Neguem, extingam, 

restrinjam ou afetem por qualquer modo direitos ou interesses legalmente protegidos, ou 

imponham ou agravem deveres, encargos, ónus, sujeições ou sanções; b) Decidam 

reclamação ou recurso; c) Decidam em contrório de pretensão ou oposição formulada por 

interessado, ou de parecer, informação ou proposta oficial; d) Decidam de modo diferente da 

prótico habitualmente seguida na resolução de casos semelhantes, ou na interpretação e 

aplicação dos mesmos princípios ou preceitos legais,' e) Impliquem declaração de nulidade, 

anulação, revogação, modificação ou suspensão de ato administrativo anterior. 2 - Salvo 

dispOSição legal em contrário, não carecem de ser fundamentados os atos de homologação 

de deliberações tomadas por júris, bem como as ordens dadas pelos superiores hierárquicos 

aos seus subalternos em matéria de serviço e com a forma legal. Por outro lado, esta tu i o 
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I artigo 153º do C.P.A. que: 1 - A fundamentação deve ser expressa, através de sucinta 

exposição dos fundamentos de facto e de direito da decisão, podendo consistir em mera 

declaração de concordância com os fundamentos de anteriores pareceres, informações ou 

propostas, que constituem, neste caso, parte integrante do respetivo ato. 2 - Equivale à falta 

de fundamentação a adoção de fundamentos que, por obscuridade, contradição ou 

insuficiência, não esclareçam concretamente a motivação do ato. 3 - Na resolução de 

assuntos da mesma natureza, pode utilizar-se qualquer meio mecânico que reproduza os 

fundamentos das decisões, desde que tal não envolva diminuição das garantias dos 

interessados." Estes normativos correspondem ao cumprimento do postulado no atual 

artigo 268º, nº 3 da C.R.P. no qual se consagra o dever de fundamentação e correspondente 

direito subjetivo do administrado à fundamentação, sendo que a consagração de tal dever, 

visa harmonizar o direito fundamental dos cidadãos a conhecerem os fundamentos factuais 

e as razões legais que permitem a uma autoridade administrativa conformar-lhes 

negativamente a esfera jurfdica com as exigências que a lei impõe à administração de atuar, 

na realização do interesse público, com presteza, eficácia e racionalidade. Dito de outro 

modo, a fundamentação traduz a exigência de exteriorização das razões ou motivos 

determinantes da decisão, obrigando o autor do ato a ponderar a solução. Um ato estará 

devidamente fundamentado sempre que um destinatário normal possa ficar ciente do 

sentido dessa mesma decisão, e das razões que a sustentam, permitindo-lhe optar 

conscientemente entre a aceitação do ato ou o acionamento de legais de impugnação. Ou 

seja, fundamentar um ato administrativo consiste em expor o raciocínio de aplicação aos 

pressupostos que se verificam no caso concreto face às normas jurídicas que regulam tal 

situação, ou que, pelo menos, permitem à Administração que um dado assunto seja 

apreciado, segundo o seu critério e à luz de determinado interesse público. Conforme vem 

decidindo a jurisprudência, a fundamentação é um conceito relativo que varia conforme o 

tipo de ato e as circunstâncias do caso concreto, porém s6 é suficiente quando permite a um 

destinatário aperceber-se do itinerário cognoscitivo e valorativo segUido pelo autor do ato 

para proferir a decisão. Assim há suficiência de fundamentação quando um destinatário 

normal, colocado na situação do real destinatário, apreender as razões de facto e de direito 

porque o autor do ato atuou como atuou. Diferente da falta de fundamentação, é a 

discordância com o seu teor. Ou seja, ao Sr. Ant6nio Alves Lopes foram facultados os 

motivos que levaram a proferir o Despacho, a praticar o ato que vem impugnar, sendo que o 

mesmo pode discordar deles, mas não pode alegar que o ato não contém, em si ou por 
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remissão tais motivos. A discordância com o teor da fundamentação pode ser invocável sob 

a veste de erro nos pressupostos, o que não se concede, mas não sob o vício de falta de 

fundamentação, porquanto como se demonstrou, a mesma existe, e alicerça-se em grande 

parte no Auto de Vistora, que a comissão elaborou, e que quando interpelada sobre veio 

reiterar os termos da mesma. Assim, improcede o vício invocado de falta de fundamentação. 

Cumpre ainda analisar da necessidade de desocupação. Do despacho proferido pelo Sr. 

Vereador com competência para o efeito, a 15 de março de 2018, consta que os técnicos do 

Município, nos termos do disposto no art.2 902 n2 4 do Regime Jurídico de Urbanização e 

Edificação, descreveram o estado do imóvel e as obras preconizadas; conclu íram que o 

imóvel apresenta um avançado estado de degradação, não possui as mínimas condições de 

estabilidade de sa lubridade, pondo em risco a segurança quer dos utilizadores do edifício, 

quer dos transeuntes na via pública, carecendo de obras profundas de reabi litação com 

carater de urgência, considerando a comissão de vistoria que as mesmas não são passiveis 

de ser executadas com o edifício ocupado por pessoas e serviços. A intervenção implica a 

evacuação do ediffcio. Diga-se, de outro modo, que do despacho proferido e devidamente 

notificado ao Sr. António Alves Lopes, constam as razões para que possa ficar ciente da 

necessidade de desocupação do imóvel. O despacho verte os quesitos 16 e 17 do Auto de 

Vistoria que aqui se reproduz: Quesitos apresentados por parte de António Alves Lopes ( ... ) 

16. É imposslvel a existência de uma solução técnica para reaUzar as obras de reabilitação 

do prédio sem pôr em causa a segurança dos arrendatários do Café Rio Lima e utilizadores 

das zonas envolventes? Justifiquem devidamente a resposta. Na opinião desta comissão 

sim. Estas obras de reabilitação profunda deverão forçosamente intervir nas fundações do 

edifício. Essa intervenção implica a evacuação do edifico por duas razões: em primeiro lugar, 

as escavações necessórias para executar os trabalhos nas fundações; em segundo, uma vez 

que estamos perante um focal sensível do ponto de vista arqueológica, essa intervenção 

estará sujita a sondagens arqueológicas, as quais, a ocorrerem, também forçarão a 

desocupação do piso térreo. 17. O projeto de reabilitação contempla a investigação e 

eventual consolidação de fundações, cujo assentamento foi identificado como principal 

causa? Sim. O projeto de estruturas prevê novas fundações diretas e sondagens em fase de 

execução para confirmar os parâmetros de dimensionamento previstos em projeto. E sempre 

se acrescente que, sa lvo melhor opinião, não se estará obrigado a desenvolver maior 

instrução do que aquela que foi considerada supra, julga-se que a instrução foi suficiente e .. 

adequada, não havendo, também nesta parte nada a apontar quanto à mesma. Atente-se 
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que o Auto (de vistoria) que é a evidência formal imediatamente lavrada após a vistoria, 

assenta em várias exigências legais, desde a constituição da comissão até à elaboração do 

mesmo. Não é despicienda nem aleatória a exigência que o legislador prevê no nº 1 do art.º 

90 do RJUE: A vistoria deve ser realizada por três técnicos a nomear pela Câmara Municipal, 

dois dos quais com habilitação legal para ser autor de projeto, correspondentes à obra 

objeto da vistoria, segundo o regime da qualificação profissional dos técnicos responsáveis 

pela elaboração e subscrição de projetos, de acordo com a Lei 31/2009, de 3 de julho. Nesse 

caso, terá de se analisar o tipo de situações que serão objeto de apreciação pela vistoria 

municipal, de modo a definir qual a composição adequada do corpo de técnicos que se irá 

realizar, uma vez que pode a questão não ser de arquitetura do edifício, mas, por exemplo, 

da estabilidade e infraestruturas."; considerar improcedente a impugnação apresentada por 

António Alves Lopes, mantendo o ato praticado pelo Senhor Vereador Eng.º Vasco Ferraz, a 

12 de julho de 2018, no sentido de proceder à desocupação do edifício sito no Largo de 

Camões, n.º 8 (Café Rio lima), considerando~o válido. _____________ _ 

_ 3.15 - BATOTAS - CLUBE DE DESPORTOS RADICAIS DE PONTE DE LIMA - Realização da 

IIXVIII Descida ao Sarrabulho-Dia 17 de novembro" - Pedido de autorização para a 

realização de prova desportiva, cedência do Restaurante da Expolima, cedência de 2 

autocarros, colocação de barreiras, cedência da Alameda de S. João com delimitação da 

zona de estacionamento, ponto de água e luz e cedêncla de espaço de estacionamento no 

largo de Camões. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade autorizar a realização da 

prova desportiva; ceder o Restaurante da Expolima no dia 17 de novembro de 2018, 

mediante o pagamento de 250,OO€ (duzentos e cinquenta euros), acrescido de IVA á taxa 

legal em vigor, valor que deverá ser liquidado antes da realização do evento, situação que 

será verificada no dia do evento com a apresentação do comprovativo do pagamento 

emitido pelo Municfpio 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; autorizar a utilização da Alameda de S. João, zona pedonal, para montagem do 

secretariado e patrocinadores, não estando autorizado o estacionamento de carros 

particulares; indeferir o pedido de delimitação da zona de estacionamento da Alameda de S. 

João. Mais deliberou por unanimidade ceder um ponto de água; indeferir a cedência do 

espaço de estacionamento no Largo de Camões; indeferir o pedido de ligação do ponto de 

luz, que deverá ser solicitado e liquidado pelo Clube, diretamente na EDP. O Senhor 



29 de outubro de 2018 12 

Vereador Dr. Abel Lima Baptista não participou na discussão e votação deste ponto, 

declarando-se imped ido. _____________________ __ _ 

3.16 - COMISSÃO DE FESTAS DE S. MARTINHO/2018 - Solicita autorização para a 

realização de passeio cicloturístico a realizar no dia 04 de novembro. A Câmara Municipal 

deliberou por unanimidade autorizar a rea lização do passeio cicloturístico nas seguintes 

cond ições: seja dada especial atenção e prioridade à circulação de veículos de emergência; 

os eventuais cortes e/ou desvios pontuais de trânsito deverão ser devidamente sinalizados 

de acordo com a legislação em vigor e acompanhados pela PSP/GNR, que deverá ser 

requ isitada para o efeito pelo requerente; em consequência dos cortes e/ou desvios a 

circulação automóvel seja retomada logo que possível, causando o mínimo de transtorno; 

não é permitida a pintura de quaisquer marcas ou símbolos nos pavimentos, bem como nos 

painéis e sin ais verticais; não é permitida a utilização de aparelhagem sonora; os 

concorrentes, participantes e demais intervenientes deverão cumprir escrupu losamente as 

normas em vigor relativas à circulação rodoviária, às condições da via e nomeadamente ao 

Código da Estrada e sua l egislação Regulamentar; todos os eventuais prejuízos causados nas 

vias ou a terceiros, resultantes deste evento, são da exclusiva responsabilidade da entidade 

organizadora. ________________ ___________ _ 

__ 3.17 - OS DELFINS, ESCOLA DE FORMAÇÃO - Sol icita a cedência das instalações da 

piscina, uma sala de aula para a realização de cursos de Nadador Salvador para o ano de 

2019; solicita ainda um local plano para realização de exame de admissão que consiste 

numa prova de corrida de 2400m. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade 

autorizar a utilização das instalações da Piscina Municipal e de uma sa la de aula para a 

realização de cursos de Nadador Sa lvador para o ano de 2019. Mais deliberou por 

unanimidade ceder um loca l plano para a rea lização do exame de admissão, a acord ar 

posteriormente. __________________________ _ 

__ 3.18 - PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO ENTRE O AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

SANTA MARIA MAIOR E O MUNIC[PIO DE PONTE DE LIMA - Aprovação. A Câmara 

Municipal deliberou por unanimidade aprovar o protocolo de cooperação entre o 

Agrupamento de Escolas de Santa Maria Maior e o Municíp io de Ponte De Lima. 

__ 3.19 - ACORDO DE DOAÇÃO DE ESPÓLIO ENTRE ALBINO FRANCO, CARLOS PINTO DA 

SILVA E O MUNIC[PIO DE PONTE DE LIMA - Aprovação. A Câmara Municipal deliberou por 

unanimidade aceitar a doação, aprova ndo o acordo de doação de espólio a ce lebrar ent re 

Albino Franco, Carlos Pinto da Silva e o Municfp io de Ponte de Lima. _________ X 
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_3.20· PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO PARA O ANO DE 2019 - APROVAÇÃO. A 

Câmara Municipal deliberou por maioria com quatro votos a favor e dois votos contra dos 

Senhores Vereadores Dr. Abel Baptista e Or.!! Maria João Sousa, aprovar o Plano de 

Atividades e Orçamento para o Ano de 2019. Mais deliberou por maioria com quatro votos a 

favor e dois votos contra dos Senhores Vereadores Or. Abel Baptista e Or.!! Maria João 

Sousa, nos termos e para os efeitos do disposto na alínea c) do n.º 1 do artigo 33º e da alínea 

a) do n.º 1 do artigo 25º do Anexo I da lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro, submeter à 

apreciação e aprovação da Assembleia Municipal. Os Senhores Vereadores Or. Abel Lima 

Baptista e Or.!! Maria João Sousa apresentaram declaração de voto que fica anexa à presente 

ata como documento número um e se considera como fazendo parte integrante da presente 

para todos os efeitos. ________________________ _ 

_ 3.21 • MAPA DE PESSOAL PARA O ANO DE 2019 - APROVAÇÃO. A Câmara Municipal 

deliberou por unanimidade aprovar o Mapa de Pessoal para o ano de 2019. Mais deliberou 

por unanimidade, nos termos e para os efeitos do disposto na alínea o) do n.º 1 do artigo 

25º do Anexo I da lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro, submeter à apreciação e aprovação 

da Assembleia Municipal. _______________________ _ 

_ (04) ATRIBUiÇÃO DE SUBsíDIOS ________________ _ 

__ 4.1 - ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA "OS LlMIANOS" - Presente um pedido de 

antecipação de subsfdlo. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade autorizar a 

antecipação das verbas respeitantes aos meses de novembro e dezembro do ano de 2018. _ 

__ 4.2 • ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS ALUNOS DA ESCOLA BÁSICA DE PONTE DE 

LIMA - Presente uma informação do Chefe da Unidade de Recursos Naturais e Rurais a 

comunicar o valor a comparticipar pelo Municfpio de Ponte de Lima, respeitante às 

refeições servidas às crianças que participaram na iniciativa IIIX Abraço ao Rio Limal/. A 

Câmara Municipal deliberou por unanimidade atribuir um subsídio no montante de 440,20 

€ (quatrocentos e quarenta euros e vinte cêntimos), à Associação de Pais e Amigos dos 

Alunos da Escola Básica de Ponte de Lima, destinado a comparticipar as despesas com as 

refeições servidas às crianças que participaram na iniciativa "IX Abraço ao Rio Lima" . __ _ 

_ 4.3 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS DO CENTRO EDUCATIVO DAS LAGOAS· Presente um. 

informação do Chefe da Unidade de Recursos Naturais e Rurais a comunicar o valor a 

comparticipar pelo Município de Ponte de Lima, respeitante às refeições servidas às 

crianças que participaram na iniciativa IIIX Abraço ao Rio Lima". A Câmara Municipal 

deliberou por unanimidade atribuir um subsfdio no montante de 629,20 € (seiscentos e 
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vinte e nove euros e vinte cêntimos), à Associação de Pais do Centro Educativo das Lagoas, 

destinado a comparticipar as despesas com as refeições servidas às crianças que 

participaram na iniciativa "IX Abraço ao Rio Lima" ' _________ ____ _ 

_ ESPAÇO DE INTERVENÇÃO ABERTO AO PÚBLICO: Não houve intervençõeso ____ _ 

_ (04) APROVAÇÃO DA ATA EM MINUTA:- Nos termos dos números 3 e 4, do .rtigo 57., 

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

reu nião, em minuta, para surti r efeitos imediatos, ______________ _ 

_ ENCERRAMENTO:- Nada mais havendo a tratar, O Excelentíssimo Presidente da Câmara 

declarou encerrada a reun ião pelas dezassete horas e quinze minutos. _______ _ 

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

o Presidente, 

___ ~~==,~s;:Js::~~;~~\~í~~~~~~~~~~ ~ 
A Secretária, 



DECLARACÃO DE VOTO 

Apresentados os documentos "Orçamento e Grandes Opções do Plano para 2019", para 

discussão e votação da Câmara Municipal, pela maioria do COS-PP no executivo verificamos que 
estes são documentos sem qualquer visão estratégica para o município de Ponte de lima, onde 
não se vislumbra nenhuma linha orientadora para o que se deseja para a população deste 

território, não é estabelecido nenhum objetivo mensurável, nenhuma linha orientadora, nem 

sequer surgem ide ias, projetos ou ações novas, nem, muito menos, inovadoras. 

Isto só revela que a maioria deste executivo está estafada, esgotada, falhada, sem liderança e 
apática relativamente à evolução e crescimento social, económico e cultural das sociedades do 
seculo XXI. 

Vamos apenas a alguns exemplos. 

1- t um orçamento que encolhe relativamente ao ano de 2018 em 578 OOO€, ou seja decresce 
cerca de 1,6%, apesar de as receitas transferidas do Orçamento de Estado aumentarem em 
459 938€. Quer isto dizer que a administração municipal vai deixar de receber, por sua iniciativa 
mais de 1 milhão de euros, apesar de não baixar a carga de impostos aos seus munfcipes, como 
propusemos (os eleitos de PONTE DE LtMA- MINHA TERRA) no caso do IM I. t sobretudo na falta 
de visão, de planeamento e de ambição que este orçamento perde 986 183€ em verbas dos 
fundos estruturais da União Europeia, face ao orçado em 2018, verbas que poderiam e deveriam 
ser canalizadas para o desenvolvimento social, capital humano, desenvolvimento económico, 
valorização do território, ordenamento, planeamento e organização. 

2 - Pela primeira vez temos um orçamento, no Município de Ponte de Lima, em que as despesas 
correntes ultrapassam as despesas de capital. Do total do orçamento 50,9% é despesa corrente, 
em 2018 ainda estava nos 42,5%, há este ano um aumento de mais 2 730 588€, só em pessoal 
acresce 1182 412€, o que significa um aumento de 13,5%. 

3 - Também na prestação de serviços se aumenta 1232 466€, quer isto dizer que se aumentam 
o número de trabalhadores do município mas também se aumenta o número de prestadores de 
serviço, este é o caminho ideal para o desastre financeiro do município. 

4 - Mas ainda não é só, porque no caso das despesas de capital diminui-se os ativos financeiros 
e mantém-se os passivos, sendo que há uma quebra de aquisição de bens de capital (bens que 
aumentam o património) de 3 111556€. 

5 - Estes documentos demonstram, sem qualquer margem de dúvida (se ela existisse) que esta 
maioria falha clamorosamente as suas próprias ações, em mais de metade dos projetos que 
foram anunciados no plano e orçamento de 2018 como sendo de execução nesse ano, transitam 
exatamente sem qualquer execução para 2019, por exemplo: 

a) Revisão da Carta Educativa de Ponte de Lima; 
b) Laboratório de Línguas; 
c) Criar uma Plataforma Informática de monitorização das respostas das IPSS do Concelho; 
d) O item 5. EMPREGO, ECONOMIA, TURISMO E SERViÇOS (que ocupa um X de página) foi 

colocado neste Plano de Atividades como copy & paste do ano de 2018; 

e) Pólo Industrial de Calvelo; 
f) Procurar financiamento para a viabilização do "Parque Temático das Pedras Finas"; 
g) Obras do Parque de Campismo Urbano - Acqua Limia Camping"; 
h) Melhoria das condições do Armazém Municipal; 



i) Parque da Lapa e Parque Além da Ponte; 

j) Aquisição de uma viatura para recolha de RSU. 

6 - Não se compreende porque é que não está prevista a execução do campo sintético de 

Moreira do lima, considerando que existe o espaço, existe um clube (G.D. de Moreira do lima) 

que compete no mesmo escalão (1!! divisão da AF de Viana do Castelo) que a Correlhã, Vitorino 

de Piães e Arcozelo e é o único que não dispõe, nem se prevê, que venha a ter campo com relva 

sintética. Situação que não é para nós, eleitos por PONTE DE LIMA - MINHA TERRA, 

compreensível, porque, desde logo é discriminatório para com um clube do concelho, no caso 

concreto o GD de Moreira do Uma. 

7 - Um Plano de Atividades e um orçamento municipal para todo o concelho, que não faz uma 

referência a nenhuma ação, projeto, medida ou obra em 19 freguesias do concelho, a saber: 

Beiral do Uma, Boalhosa, Brandara, Cabaços e FOjo Lobal, Estorãos, Feitosa, Gondufe, Moreira 

do Lima, PoLares, Rebordões Santa Maria, Refoios, Ribeira, Sá, Santa Comba, Santa Cruz do Lima, 

Seara, Serdedelo, Vale do Neiva e Vitorino das Donas, é um orçamento e um plano sem visão do 

todo municipal e que ignora completamente o que é a atividade e necessidades das freguesias. 

8 - Há situações de tal forma reveladoras de falta de respeito pelas populações que chega a ser 

absurdo, por exemplo, fala-se, página 40 li". intervenção de proteção de recursos hídricos, 

controlo da erosão das margens do rio Uma, em Ponte de Lima, que prevê a reabilitação das 

margens do rio Uma (Fontão, Arcozelo e Correlhã). Será que na margem direita apenaS contam 

as freguesias de Arcozelo e Fontão, onde param Refoios, Sta. Comba e Bertiandos? E na margem 

esquerda apagaram-se as freguesias de Sta. Cruz, Gandra, Gemieira, Ribeira e Vitorino das 

Donas, a montante da freguesia de Arca e Ponte de Uma é Ponte da Barca e a jusante da Correlhã 

já é Viana do Castelo? Acresce ainda que sobre as descargas que se verificam no rio Lima, bem 

como em outros nada é referido neste plano, demonstrando um total abandono da obrigação 

que cabe ao município a eliminação de fontes poluidoras com águas residuais que continuam a 

drenar para o rio. 

9 - Mas também se nota que neste documento há falta de visão global e de ordenamento que 

carateriza a atual maioria, por exemplo nada é dito sobre os rios Trovela, Labruja e Neiva, como 

se estes espaços naturais não devessem merecer uma atenção constante do município 

10 - Na área da educação proclama-se que "t por isso fundamental, no âmbito das 

competências da autarquia, ajudar a criar as condições que promovam o sucesso escolar e a 

redução da taxa de abandono escolar", mas depois não se dá uma única ideia, nem 

correspondente verba é colocada no orçamento para o efeito. 

11 - Não se compreende porque é que a parceria existente com o Clube Náutico de Ponte de 

Lima, para levar os alunos para aprática da canoagem não é replicado com outros clubes e 

modalidades, potenciado assim o acesso à atividade ffsica e desport'lva e valorizando também a 

atividade que as diferentes associações vão fazendo pelo concelho. 

12 - Não existe e não se prevê a Carta Desportiva Municipal, nem nenhuma ação de capacitação 

e promoção do desporto no concelho. 

13 - Existe um programa de "Fruta Escolar", com o apoio dos Ministérios da Agricultura e da 

Educação, porém em Ponte de Lima não parece ser uma boa ideia promover hábitos de 

alimentação saudável junto das crianças e jovens. 



14 - Verificamos que a maioria do CDS-PP continua a não ter uma solução para voltar a dar 

possibilidade de se exibir cinema no concelho de Ponte de Lima, apesar de existir um espaço 

com o nome de Cinema Rio Lima, a projeção de filmes é algo sobre o qual nada se diz neste 

plano de atividades. A existência de uma sala com capacidade de exibição de cinema deveria ser 

potenciada e colocada ao serviço da comunidade limiana, sobretudo daqueles que mais 

dificuldade têm no acesso a este tipo de espetáculo. 

15 - Em termos culturais o plano é completamente omisso sobre o património edificado e sobre 

a área da arqueologia, domínios que o concelho é bem rico e com muitas situações a precisarem 

de ser cuidadas, mas sobre isto a visão da maioria é mesmo de apagão total. 

16 - Na área social e no que aos idosos diz respeito continua a não se olhar de forma integrada 

e coerente para esta camada da população, continua a não se criar uma Comissão de Proteção 

dos Idosos, não existe nenhuma atividade na área da saúde, desporto, lazer, alimentação e bem

estar dedicada aos idosos, continua a não se apoiar a compra de medicamentos para pessoas 

idosas, deficientes e doentes crónicos, fazendo aqui uma verdadeira politica de avestruz, como 

se metendo a cabeça na areia o problema desaparecesse. 

17 - Anuncia-se a necessidade de fazer o Polo Empresarial de Calvelo, mas depois apenas se 

atribui uma verba de 51 OOO€ para a sua realização, quer isto dizer que é para continuar a nada 

ser feito, como diz o povo, sem ovos não se fazem omeletes, aqui também sem dinheiro não se 

fazem paios. Com a referência e justificação para a compra de que havia pessoas interessadas 

na instalação de empresas e não havia terrenos, porém já decorreram 3 anos a compra e 

continua a ser adiada a construção do polo. 

18 - Em termos de proteção civil o plano é completamente omisso no que diz respeito ao Plano 

Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios, bem como sobre a situação da esquadra da 

PSP de Ponte de Lima, instalações que são propriedade do municfpio e que se encontra em mau 

estado de conservação e de funcionalidade para cumprir a sua função, sendo a instituição de 

segurança e proteção civil do concelho que detém as piores condições de funcionamento. 

19 - Não existe uma única referência, em todo o documento, a uma política de apoio à 
natal'ldade, situação que se agrava notoriamente todos os anos e que é um dos principais 

problemas a médio prazo em todo o pais e Ponte de Lima não é exceção à regra. 

20 - Também não há uma palavra sobre a necessidade de criar condições de regresso ao 

concelho de jovens que saem para trabalhar fora ou para estudar e que não regressam, 

continuando uma desertificação cada vez maior de concelho. 

Estamos perante um documento de mero cumprimento de calendário, sem qualquer ambição, 

apenas a gestão das verbas que entram e a sua execução em ações descontextualizadas, por 

isso se gasta, pela primeira vez, mais em despesa corrente que em despesa de investimento. 

Mais um ano de oportunidade perdida para o concelho de Ponte de Lima, manifestamente por 

falta de liderança, bem como de protagonistas capazes de inovar, planear, prever e desenvolver. 

Este orçamento e plano de atividades provavelmente é mais uma declaração de intenções sem 

compromisso, tal como se nota pelo que transita do ano em curso e que no ano passado eram 

para ser realizadas, mas que depois se verifica que agora é que vai ser concretizado, digamos 

que é o empurrar com a barriga para frente. 

Por tudo isto os eleitos de PONTE DE LIMA - MINHA TERRA, votam contra o Pano de Atividades 

e Orçamento para 2019. 



Ponte de lima, 29 de outubro de 2018. 

Os vereadores 

Abel Baptista 

Maria João Sousa 




