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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 altera<;6es 

que lhe foram introduzidas, o teor da ata da reuniao da Camara Municipal de 

Ponte de Lima realizada em 05 de novembro de 2018 e aprovada a 19 de 

novembro 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, 19 de novembro de 2018, 

0 Presidente da Camara Municipal de Ponte de Lima, 

__ii--;-~-~ 
Victor Mendes (Eng.0

) 
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Ata nQ 22/2018 

Divisao Administrativa e Financeira 

Reuniao de OS de novembro de 2018 

local de realiza~ao: EDIFfCIO DOS PA~OS DO CONCELHO 
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OS de novembro de 2018 

REUNIAO DA CAMARA MUNICIPAL 
DE 

PONTE DE LIMA 

Data da reuniao: 05 de novembro 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 

Eng2 Vasco Nuno Magalhaes Velho de Almeida Ferraz 
Dr.~ Maria Joao Lima Moreira Sousa 

Dr. Paulo Jorge da Cunha Barreiro de Sousa 

FALTAS: 

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

2 

Secretario: Chefe de Divisao Municipal: Dr.9 Maria Sofia Fernandes Velho de 
Castro Araujo 

Prestou Colabora~ao Tecnica: M9 Guilhermina Franco 

Resumo Diario de Tesouraria: 
Sa/do .... .. ............... 4.669.201,27 Euros 

OBS: A Ata foi aprovada por minuta 
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PER[ODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA: _____________ _ 

_ lnterven~iio dos Vereadores: --------------------

-- Nao se registaram interven~5es. 

_ORDEM DO OIA: Presente a ordem de trabalhos, foram tomadas as seguintes resolu~5es 

ace rca dos assuntos del a constantes. ___________________ _ 

_ (01) APROVA~I\0 DA ATA DA REUNIIIO ANTERIOR: - A Camara Municipal em 

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

setembro, e sem prejufzo da sua previa aprova~ao sob a forma de minuta, para efeitos do 

disposto nos nUmeros 3 e 4 do citado artigo, dellberou por unanlmldade aprovar a ata da 

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

Senhor Presidente e pela Secretclria. __________________ _ 

_ (02) JUNTAS DE FREGUESIA -----------------

_2.1 - FREGUESIA DE BERTIANDOS - CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE 

DELEGA~IIO DE COMPETENCIAS- TRANSPORTES ESCOLARES 2018/19 ALUNOS DO 2•, 3• 

CICLO E SECUNDARIO - Aprova~ao. A camara Municipal deliberou por unanimidade 

aprovar a minuta do Contrato lnteradministrativo e respetivo anexo, para a delega~ao e 

exercfcio da competencia relativa ao transporte escolar para a Junta de Freguesia de 

Bertiandos, a que se refere a alfnea gg) do nUmero 1 do artigo 33Q do Anexo I, da Lei nQ 

75/2013 de 12 de setembro, assegurando o transporte escolar dos alunos do 2Q, 32 ciclo e 

secundilrio, no ana letivo 2018/2019. Mais deliberou por unanlmldade submeter a 
aprecia~ao e aprova~ao da Assembleia Municipal, em conformidade com o disposto na 

alfnea k) do nUmero 1 do artigo 25Q do Anexo Ida Lei nQ 75/2013, de 12 de setembro. __ 

_ 2.2 FREGUESIA DE CABRA~I\0 E MOREIRA DO LIMA CONTRATO 

INTERADMINISTRATIVO DE DELEGA~IIO DE COMPET£NCIAS- TRANSPORTES ESCOLARES 

2018/19. ALUNOS DO 20, 30 CICLO E SECUNDARIO - Aprova~~o. A Camara Municipal 

dellberou por unanimidade aprovar a minuta do Contrato lnteradministrativo e respetivo 

anexo, para a delega~ao e exercfcio da competencia relativa ao transporte escolar para a 

Junta de Freguesia de Cabra<;ao e Moreira do lima, a que se refere a aHnea gg) do nUmero 1 

do artigo 332 do Anexo I, da Lei nQ 75/2013 de 12 de setembro, assegurando o transporte 

escolar dos alunos do 22, 32 ciclo e secundilrio, no a no letivo 2018/2019. Mais deliberou por 

unanlmidade submeter a aprecia<;iio e aprova<;iio da Assembleia Municipal, em 

conformidade com o disposto na alfnea k) do nUmero 1 do artigo 25Q do Anexo I da Lei n2 

75/2013, de 12 de setembro. ---------------------
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_2.3- FREGUESIA DE ESTORAOS- CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE DELEGA~AO 

DE COMPETENCIAS - TRANSPORTES ESCOLARES 2018/19. ALUNOS DO 22, 32 CICLO E 

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

minuta do Contrato lnteradministrativo e respetivo anexo, para a delega~ao e exercicio da 

competencia relativa ao transporte escolar para a Junta de Freguesia de Estoraos, a que se 

refere a alfnea gg) do numero 1 do artigo 332 do Anexo I, da Lei n2 75/2013 de 12 de 

setembro, assegurando o transporte escolar dos alunos do 22, 32 ciclo e secundario, no ano 

letivo 2018/2019. Mais deliberou por unanimidade submeter a aprecia~ao e aprova~ao da 

Assembleia Municipal, em conformidade com o disposto na alinea k) do numero 1 do artigo 

252 do Anexo I da Lei n2 75/2013, de 12 de setembro. ----------- -

_ 2.4- FREGUESIA DE FONTAO- CONTRATO INTERAOMINISTRATIVO DE DELEGA~AO DE 

COMPETENCIAS - TRANSPORTES ESCOLARES 2018/19. ALUNOS DO 22, 32 CICLO E 

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

minuta do Contrato lnteradministrativo e respetivo anexo, para a delega~ao e exerdcio da 

competencia relativa ao transporte escolar para a Junta de Freguesia de Fontao, a que se 

refere a alfnea gg) do numero 1 do artigo 332 do Anexo I, da Lei n2 75/2013 de 12 de 

setembro, assegurando o transporte escolar dos alunos do 22, 32 ciclo e secunda rio, no a no 

letivo 2018/2019. Mais deliberou por unanimidade submeter a aprecia~ao e aprova~ao da 

Assembleia Municipal, em conformidade com o disposto na a linea k) do numero 1 do artigo 

252 do Anexo Ida Lei n2 75/2013, de 12 de setembro. ------------

_2.5 - FREGUESIA DE REFOIOS DO LIMA - CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE 

DELEGA~AO DE COMPETENCIAS - TRANSPORTES ESCOLARES 2018/19. ALUNOS DO 22, 32 

CICLO E SECUNDARIO - Aprova~ao. A Camara Municipal deliberou por unanimidade 

aprovar a minuta do Contrato lnteradministrativo e respetivo anexo, para a delega~ao e 

exercicio da competencia relativa ao transporte escolar para a Junta de Freguesia de Refoios 

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

75/2013 de 12 de setembro, assegurando o transporte escolar dos alunos do 22, 32 ciclo e 

secundario, no ano letivo 2018/2019. Mais deliberou por unanimidade submeter a 
apreciat;ao e aprovat;ao da Assembleia Municipal, em conformidade com o disposto na 

alfnea k) do numero 1 do artigo 252 do Anexo I da Lei n2 75/2013, de 12 de setembro. __ 

_ 2.6 - FREGUESIA DE SANTA COMBA - CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE 

DELEGA~AO DE COMPETENCIAS - TRANSPORTES ESCOLARES 2018/19. ALUNOS DO 22, 32 

CICLO E SECUNDARIO - Aprova~ao. A Camara Municipal deliberou por unanimidad 
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aprovar a minuta do Contrato lnteradministrativo e respetivo anexo, para a delega1;.3o e 

exerdcio da competencia relativa ao transporte escolar para a Junta de Freguesia de Santa 

Comba, a que se refere a a linea gg) do nUmero 1 do artigo 33!1 do Anexo I, da Lei n!1 75/2013 

de 12 de setembro, assegurando o transporte escolar dos alunos do 22, 32 ciclo e 

secundilrio, no ano letivo 2018/2019.Mais deliberou por unanlmidade submeter a 
apreda1;ao e aprova1;ao da Assembleia Municipal, em conformidade com o disposto na 

a linea k) do nUmero 1 do artigo 252 do Anexo Ida lei n2 75/2013, de 12 de setembro. __ 

_ {03) ASSUNTOS DIVERSOS -----------------

_3.1 - 3' FASE - CANDIDATURAS CENTRO COM VIDA 2018 - Aprova~iio da listagem 

relativa a atribui~ao das subvenp')es das candldaturas apresentadas. A Camara Municipal 

deliberou por unanimidade aprovar a listagem relativa a atribuic;ao das subvenc;Oes da 3.~ 

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

pelo Gabinete Terra.------------------------

_3.2 - FLORIVAL LAN<;A - "As Pontes do Rio Lethes" • Presente uma proposta da 

Comissao Editorial para aquisi~ao de 30 exemplares da obra. A Camara Municipal dellberou 

por unanimidade adquirir 30 exemplares da obra "As Pontes do Rio Lethes", da autoria de 

Florivallanc;a, pelo prec;o unitilrio de 15,00 euros (quinze euros). ---------

_3.3 - JOSE LUIS DA COSTA SOUSA - "A Casa de Real" - Presente uma proposta da 

Comlssiio Editorial para aquisi~ao de 30 exemplares da obra. A Camara Municipal deliberou 

por unanimldade adquirir 30 exemplares da obra "A Casa de Real", da autoria de Jose Lufs 

da Costa Sousa, pelo prec;o unitilrio de 13,00 euros (treze euros). ---------

_3.4- JOSE LUfS DACOSTA SOUSA- "A Aldeia e a lnfancia"- Presente uma proposta da 

Comissao Editorial para aquisl~ao de 30 exemplares da obra. A Camara Municipal dellberou 

por unanlmidade adquirir 30 exemplares da obra "A Aldeia e a lnf§ncia", da autoria de Jose 

Lufs da Costa sousa, pelo prec;o unitilrio de 15,00 euros (quinze euros). _______ _ 

_ 3.5- PROPOSTA DE FIXA~il.O DOS PRE~OS DOS BILHETES, COM IVA INCLU(DO, PARA OS 

ESPETACULOS A DECORRER NO TEATRO DIOGO BERNARDES EM DEZEMBRO- Aprova~iio. 

A camara Municipal dellberou por unanlmidade aprovar, de acordo com o proposto pelo 

Chefe da Unidade de Estrategia e Modernizac;ao Administrativa, o prec;o dos bilhetes, com 

IVA inclufdo, para os espetilculos a decorrer no Teatro Diogo Bernardes, no mes de 

dezembrode2018. _______________________ _ 

_ 3.6- INSTITUTO DA CONSERVA~AO DA NATUREZA E DAS FLORESTAS, IP- Ced@ncia do 

Audit6rlo Municipal para o dla 16 de novembro pelas 11:00 horas. A Camara Municipal 
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deliberou por unanimidade ceder, no dia 16 de novembro as 11:00 horas, o Audit6rio 

Municipal ao Institute da Conserva<;ao da Natureza e das Florestas, IP. 

_ 3.7- AGRUPAMENTO DE ESCOLAS ANT6NIO FEIJ6- Cedencia do Audit6rio Rio Lima 

para o dia 08 de maio de 2019. A Camara Municipal deliberou por unanimidade ceder no 

dia 08 de maio de 2019, o Audit6rio Rio Lima ao Agrupamento de Escolas Antonio Feij6. _ 

_ 3.8 - CONFRARIA GASTRON6MICA DO SARRABULHO - Ratifica~ao do despacho 

proferido pelo Senhor Presidente da Camara a 29 de outubro de autoriza~ao de cedencia 

da Casa dos Sabores no dia OS de novembro para a real iza~ao da Tertulla Gastron6mica. A 

Camara Municipal dellberou por unanimidade nos termos e para os efeitos do disposto no 

numero 3 do artigo 352 do Anexo I da Lei n.2 75/13 de 12 de setembro, ratificar o despacho 

proferido pelo Senhor Presidente da Camara Municipal a 29 de outubro, de autoriza<;ao de 

cedencia da Casa dos Sabores no dia 05 de novembro a Confraria Gastron6mica do 

Sarrabulho, para a realiza<;ao da Tertulia Gastron6mica, mediante o pagamento da quantia 

de 50,00 € (cinquenta euros). 

_3.9 - IPVC - Mestrado em Turismo, lnova~ao e Desenvolvimento - Ratifica~ao do 

despacho proferido pelo Senhor Presidente da Camara a 24 de outubro de autoriza~ao de 

cedencia de uma sa la no CIPW. A Camara Municipal deliberou por unanimidade nos 

termos e para os efeitos do disposto no numero 3 do artigo 352 do Anexo I da lei n.2 75/13 

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

Municipal a 24 de outubro, de autoriza<;ao de cedencia de uma sala ao IPVC no CIPVV. __ 

_ 3.10- PROTOCOLO DE COOPERAc;AO ENTRE 0 MUNICIPIO DE PONTE DE LIMA E 0 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE SANTA MARIA MAJOR- Curso Profissional de Tecnico de 

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

de Coopera<;ao entre o Municipio de Ponte de Lima e o Agrupamento de Escolas de Santa 

Maria Maier. --------------------------

_3.11 - ESPAc;O DE CAFETARIA NOS EVENTOS "EM EPOCA BAIXA, PONTE DE LIMA EM 

ALTA 2018/2019" - Aprova~ao da Abertura de Procedimento por Concurso Publico, do 

Aviso e das Normas para Atribui~ao do Espa~o de Cafetaria". A Camara Municipal deliberou 

por unanimidade aprovar a abertura do procedimento por Concurso Publico, do Aviso e das 

Normas para Atribuit;ao do Espat;o de Cafetaria nos eventos "Em Epoca Baixa, Ponte de Lima 

em Alta 2018/2019". 
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_ {04) APROVA~AO DA ATA EM MINUTA:- Nos termos dos numeros 3 e 4, do artigo 57Q, 

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

reuniao, em minuta, para surtir efeitos imediatos. ---------------

_ENCERRAMENTO:- Nada mais havendo a tratar, o Excelentfssimo Presidente da Camara 

declarou encerrada a reuniao pelas dezasseis horas e dez minutos. ________ _ 

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

A Secretaria, 

\1("'""?.. ~·s: G"~·k vt ll. ;uc.-!(\) f\r~ 
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