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EDITAL 

_ Eng.' Victor Manuel Alves Mendes, Presidenle 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 19 de novembro de 2018 e aprovada a 03 de 

dezembro 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.pt. _ _ _ _____________ _ 

Ponte de Lima, 03 de dezembro de 2018, 

o Presidente da Câmara Municipal de Ponte de Lima, 

Victor Mendes (Eng.O) 
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19 de novembro de 2018 

REUNIÃO DA CÃMARA MUNICIPAL 

DE 
PONTE DE LIMA 

Data da reunião: 19 de novembro de 2018 
Local da Reunião: Edifício 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 

Engº Vasco Nuno Magalhães Velho de Almeida Ferraz 
Dr." Maria João Lima Moreira Sousa 

Dr. Paulo Jorge da Cunha Barreiro de Sousa 

FALTAS: 

Início da Reunião: Quinze horas 
Encerramento: Dezasseis horas e vinte minutos 

2 

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

Prestou Colaboração Técnica: Mg Guilhermina Franco 

Resumo Diário de Tesouraria: 
Saldo ..................... 5.462.704,83 furos 

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

_ O Senhor Presidente no uso da palavra propôs um voto de louvor ao canoísta 

Fernando Pimenta, pela conquista da medalha de excelência desportiva do Comité Olímpico 

de Portugal (COP), durante a Celebração Olímpica de 2018, tendo sido escolhido como atleta 

de 2018. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar o voto proposto devendo 

ser dado conhecimento, 

_Intervenção dos Vereadores: ____________________ _ 

_ Usou da palavra o Senhor Vereador Or. Abel Lima Baptista propondo um voto de 

louvor ao piloto da Skywalker Racing Manegement, Mariano Pires pela conquista do título 

de Campeão do KIA Picanto GT Cup Júnior. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade 

aprovar o voto proposto devendo ser dado conhecimento. 

_ O Senhor Vereador Or. Abel Lima Baptista no uso da palavra apresentou o protesto 

que fica anexo à presente ata como documento número um e se considera como fazendo 

parte integrante da presente. Ainda no uso da palavra, o Senhor Vereador Or. Abel Lima 

Baptista, fez diversas perguntas ao Senhor Presidente da Câmara Municipal, as quais 

constam do documento anexo à presente ata como documento número dois e se considera 

como fazendo parte integrante da presente. ________________ _ 

_ O Senhor Presidente e os Senhores Vereadores prestaram 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 57!!, 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 05 de novembro 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. 1/12 - Pedido de alteração ao alvará de 

loteamento n.!! 4/12 - Lote nº 10 da Rua do Garrano na freguesia de Arca e Ponte de Lima 

- Requerente: Marie Noélle Gomes - Aprovação. A Câmara Municipal deliberou por 

unanimidade aprovar o pedido de alteração ao alvará de loteamento nº4/12, Lote nº 10 na 

Rua do Garrano, da Freguesia de Arca e Ponte de Lima, requerido por Marie Noélle Gomes._ 
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_2.2 • PROCESSO DE LOTEAMENTO N2 5/12 - Rua do Bustelinho - Freguesia de Arca e 

Ponte de Lima - Requerente: Carlos Sousa & Xavier·Sociedade de Construções, lda. -

Receção Provisória e libertação de 90% da caução bancária. A Câmara Municipal deliberou 

por unanimidade de acordo com as conclusões do auto de vistoria, autorizar a receção 

provisória e a libertação de 90% da caução bancária, conforme disposto nos números 4 e 5 

do art.º 54º do RJUE. _______________________ _ _ 

_ 2.3 - PROCESSO DE LOTEAMENTO N2 4/10 - Pedido de alteração ao alvará de 

loteamento n2 2/10 - Lote n2 lS da Rua Conde de Aurora na freguesia de Arca e Ponte de 

Lima - Requerente: Bruno Manuel de Brito Pereira Gonçalves· Promoção de discussão 

pública, conforme disposto no nº 52 do RME. A Câmara Municipal deliberou por 

unanimidade promover a discussão pública de acordo com o disposto no art.º 5º do RME. _ 

_ (03) OBRAS PÚBLlCAS, __________________ _ 

_ 3.1- EMPREITADA DE "AMPLIAÇÃO E BENEFICIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO EDIFíCIO 

DA ANTIGA EBl DA CORRElHÃ" - Trabalhos não previstos por alteração ao projeto -

Aprovação. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar os trabalhos não 

previstos por alteração ao projeto no valor de 15.180,70 euros (quinze mil cento e oitenta 

euros e setenta cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal em vigor, para efeitos de 

adjudicação e contratação, considerando a informação prestada pelo Chefe da Divisão de 

Estudos e Planeamento. _______________________ _ 

_ 3.2 - EMPREITADA DE "REQUALlFICAÇÃO DO CENTRO cíVICO DE CALHEIROS" -

Trabalhos não previstos por alteração ao projeto - Aprovação. A Câmara Municipal 

deliberou por maioria com cinco votos a favor e duas abstenções dos Senhores Vereadores 

Dr. Abel Lima Baptista e Dr.!! Maria João Sousa, aprovar os trabalhos não previstos por 

alteração ao projeto no valor de 21.374,81 euros (vinte e um mil trezentos e setenta e 

quatro euros oitenta e um cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal em vigor, para efeitos de 

adjudicação e contratação, considerando a informação prestada pelo Chefe da Divisão de 

Estudos e Planeamento. O Senhor Vereador Dr. Abel Baptista ditou para a ata a seguinte 

declaração de voto: "A abstenção resulta do facto de nesta informação e nesta obra, não se 

verificar que os trabalhos a mais resultaram de uma circunstância técnica de obra, mas sim 

porque foram " ... superiormente propostas algumas alterações ao projeto ... ", sem que dessas 

alterações, tenha sido dado conhecimento prévio à Câmara Municipal. Por isso me 

abstenho." __________________________ _ 

_ (04) JUNTAS DE FREGUESIA __________________ _ 
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_4.1 - FREGUESIA DA FEITOSA - Cedência de um palco para os dias 12. 13 e 14 de 

dezembro. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade autorizar a cedência de um 

palco para os dias 12, 13 e 14 de dezembro. 

_(05) ASSUNTOS DIVERSOS _________________ _ 

_ 5.1- 3' FASE - RENOVAÇÃO CANDIDATURAS CENTRO COM VIDA 2018 - Aprovação da 

listagem relativa à atribuição das subvenções das candidaturas apresentadas. A Câmara 

Municipal deliberou por unanimidade aprovar a listagem relativa à atribuição das 

subvenções da 3.ª Fase de Renovação das Candidaturas apresentadas ao Centro Com Vida 

2018, de acordo com o proposto pelo Gabinete Terra. ____________ _ 

_ 5.2 - MARIA ANDERSEN/SALVADOR FERREIRA/DIMI ÉTER - "Volupia" Presente uma 

proposta da Comissão Editorial para aquisição de 30 exemplares da obra. A Câmara 

Municipal deliberou por unanimidade adquirir 30 exemplares da obra "Volupia", da autoria 

de Maria Andersen/Salvador Ferreira/Dimi Éter, pelo preço unitário de 16,00 euros 

(dezasseis euros). _________________________ _ 

_ 5.3 - MERCADO MUNICIPAL· Presente um pedido da firma "AEROSYSTEMS" a solicitar 

o arrendamento da Loja n2 36, por ajuste direto, pelo preço base de 114,00 euros. A 

Câmara Municipal deliberou por unanimidade adjudicar à firma "Aerosystems", por ajuste 

direto, o arrendamento da lOja nº 36 do Mercado Municipal, pelo valor base de 114,00 euros 

(cento e catorze euros). _______________________ _ 

_ 5.4 - PROPOSTA DE ISENÇÃO DO TARIFÁRIO NO CENTRO DE INTERPRETAÇÃO DA 

HISTÓRIA MILITAR DE PONTE DE LIMA NO DIA 18 DE NOVEMBRO (Dia da Recriação 

Histórica /lOs Limianos na Primeira Grande Guerra") - Ratificação do despacho proferido 

pelo Sr. Presidente da Câmara a 05 de novembro. 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.º 75/13 de 12 de setembro, ratificar o despacho proferido pelo Senhor Presidente 

da Câmara Municipal a 05 de novembro, de isenção do tarifário no Centro de Interpretação 

da História Militar de Ponte de Lima, no dia 18 de novembro. 

_5.5 - MOVIMENTO 51 - Cedência do Auditório Rio Lima para o dia 01 de dezembro. A 

Câmara Municipal deliberou por unanimidade ceder o Auditório Rio Uma, ao MOVIMENTO 

51, no dia 01 de dezembro, no período compreendido entre as 16:00 e as 24:00 horas. __ 

_ 5.6 - lETHES MÚSICA - Cedência do Auditório Rio Lima para o dia 09 de dezembro. A 

Câmara Municipal deliberou por unanimidade ceder o Auditório Rio Lima, ao lETHES 

MÚSICA, no dia 09 de dezembro, no período compreendido entre as 09:30 e as 19:00 horas. 
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_ 5.7 - CASA DO PESSOAL DO HOSPITAL CONDE DE BERTlANDOS - Cedência do Auditório 

Municipal para o dia 15 de dezembro. A Câma ra Municipal deliberou por unanimidade 

ceder o Auditório Municipal à Casa do Pessoal do Hospital Conde de Bertiandos, no dia 15 de 

dezembro, no período compreendido entre as 15:00 e as 17:00 horas. 

_5.8 - ESCOLA PROFISSIONAL ARTfsTICA DO ALTO MINHO - Cedência do Teatro Diogo 

Bernardes para o dia 08 de maio de 2019. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade 

ceder o Teatro Diogo Bernardes à Escola Profissional Artística do Alto Minha, para o dia 08 

de maio de 2019, para permitir a rea lização de Concertos Didáticos. _______ _ 

_ 5.9 - MAPA DE TURNOS DAS FARMÁCIAS ARS NORTE 2019 - Emissão de parecer. A 

Câmara Municipal deliberou por unanimidade dar parecer favorável ao mapa de turnos das 

Farmácias ARS Norte 2019. _____ _________________ _ 

_ 5.10· PONTE AMIGA · Presente o processo relativo às obras a realizar na residência da 

Sr! Maria Adelaide Monteiro Caridade Durães, sita na Rua de Carreiras nº 151, na 

freguesia de Navió e Vitorino dos Piães, tendo como entidade intermediária "Casa do Povo 

de Vitorino dos Piães". A Câmara Municipal deliberou por unanimidade atribuir uma 

comparticipação finance ira até ao montante máximo de 4.808,09 € (quatro mil oitocentos e 

oito euros e nove cêntimos), de acordo com a informação técnica, a transferir após a 

conclusão dos trabalhos, para a "Casa do Povo de Vitorino dos Piães", entidade 

intermediária para a execução da mesma, mediante informação dos serviços técn icos deste 

Município, aprovando a sua execução. _ _ ____________ _ ___ _ 

_ 5.11 • PONTE AMIGA - Presente o processo relativo às obras a realizar na residência da 

Sr. João de Abreu Correia, sita na Rua do Poço do Inferno nº 570, na freguesia de Gondufe, 

tendo como entidade intermediária " Baladas e Aventuras". A Câmara Municipal deliberou 

por unanimidade atribuir uma compart icipação financeira até ao montante máximo de 

4.523,50 { (quatro mil quinhentos e vinte e t rês euros e cinquenta cêntimos), de acordo com 

a informação técnica, a transferir após a conclusão dos trabalhos, para a "Ba ladas e 

Aventuras", ent idade intermediária para a execução da mesma, mediante in formação dos 

serviços técnicos deste Município, aprovando a sua execução. _ ___ ______ _ 

_ 5.12 -11 CONCURSO DO BOLO-REI DE PONTE DE LIMA - NORMAS DE PARTICIPAÇÃO 

Aprovação. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar as Normas de 

Participação do Concurso do Bolo-Rei de Ponte de Uma. _ __________ _ _ 

_ ESPAÇO DE INTERVENÇÃO ABERTO AO PÚBLICO: Não houve intervenções. ____ _ 
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_ (05) APROVAÇÃO DA ATA EM MINUTA:- Nos termos dos números 3 e 4, do artigo 57', 

da Lei 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 dezasseis horas e vinte minutos. _ ________ _ 

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

-

A Secretária, 

tl,," ~.~ 0~&' "ti", .l< rJ~ ~''f 



PROTESTO 

Na passada semana mais uma cidadã limiana morreu atropelada na EN 203 (Via Foral D. 

Teresa). 

Antes de mais deixamos aqui o nosso profundo pesar e condolências à família por mais esta 

vitima de acidente rodoviário neste ponto negro do nosso concelho. 

Ao longo do troço, entre a rotunda da Feitosa e a rotunda do Tribunal existem 4 locais com 

passadeiras para peões. 

Nenhuma destas passadeiras está, neste momento, com a sinalização horizontal devidamente 

marcada, existem falhas completas na pintura das "zebras", Como se pode verificar pelas fotos 

que se apresentam em anexo. Além da sinalização horizontal "invisível" também, em muitos 

casos, a sinalização vertical está escondida por outras placas (publicidade, bandeiras ou 

indicação de localidade) ou mesmo por folhas de árvores. 

No caso do sinal de proibição de circulação a mais de 50 Kmjhora este está colocado para lá do 

local onde outros veículos estacionam e no meio dos ramos de uma árvore como se pode 

verificar pela foto anexa. 

Ao longo da via não existe nenhuma diferenciação da iluminação (noturna ou diurna) no local 

das passadeiras para peões. Ou seja não há na iluminação nenhuma variação de intensidade, 

cor ou intermitência que chame a atenção para a existência de um local de atravessa menta de 

peões. 

Em nenhuma circunstância existe qualquer meio de redução de velocidade (por exemplo 

lombas, pilaretes refletores) ou semaforização. 

As caraterísticas da via (pela sua largura) transmitem a sensação de que se pode praticar uma 

velocidade muito superior ao que está legalmente estabelecido. 

Nas margens desta via existem muitas habitações sendo que é hoje uma das áreas residenciais 

e de serviços da zona urbana, zona de expansão urbana criada com licenciamento e 

ordenamento municipal. 

Há cerca de um ano atrás, nesta Câmara Municipal, alertamos para o perigo desta via e 

defendemos que o Município deveria tomar várias medidas por forma a minimizar o risco de 

acidentes na mesma. Entre outras questões foi defendido que deveria haver um reforço e 

diferenciação da iluminação das passadeiras, a que o 5enhor Presidente da Câmara acedeu e 
concordou e que iria dar seguimento, porém não o fez. Defendemos a colocação de pilaretes 

refletores no local das passadeiras, situação que não mereceu o acolhimento do Senhor 

Presidente, 

Há uns meses apresentamos uma proposta para que o Municipio apresentasse ao Ministério 

da Administração Interna proposta de melhoria das condições físicas das instalações da PSP e 

em contrapartida exigisse reforço de efetivos, situação que não mereceu o acolhimento da 

maioria, Por isso aquela força de segurança também não pode exercer maior pressão de 

fiscalização e presença na área por manifesta falta de recursos humanos, como é sabido. 

Exercer a administração da "rés pública" não é apenas fazer o que é possível, é fazer o que é 

necessário e neste caso é necessário estancar o índice de sinistralidade desta via, A segurança 

das pessoas é também uma das obrigações municipais. 



Não basta dizer-se que estamos preocupados e que endereçamos o assunto para a entidade 

gestora da via, também o Município tem responsabilidades, desde logo na iluminação, trânsito 

(em particular na zona urbana) e defesa dos interesses do concelho junto do poder central 

(como é o caso da PSP) mas também como responsável por todo o planeamento urbano do 

concelho. 

Manifestamos aqui o nosso protesto pela falta de ação do Senhor Presidente da Câmara face a 

uma via que continua a fazer vitimas, muitas delas mortais, e que poderiam ser evitadas se 

fossem adotadas medidas preventivas, pelo menos algumas, pelo menos aquelas que, sem 

dúvida, dependem da vontade municipal. 

Nomeadamente a falta de colocação de iluminação diferenciadora nos locais das passadeiras 

(inclusive com sinalização luminosa no pavimento) por deficiente marcação das passadeiras 

(sinalização horizontal) pela "poluição" de placas, bandeirolas e sinais ao longo da via, por 
inexistência de qualquer sistema de redução de velocidade, para referir apenas alguns 

exemplos de como se poderia minimizar os perigos, com investimentos residuais que podem 

salvar vidas. 

A solução que o Senhor Presidente da Câmara veio a público anunciar (construção de 2 

rotundas) não será a solução se não forem feitas outras ações e intervenções, por isso também 

manifestamos a nossa apreensão e exigimos conhecer o projeto na sua totalidade antes da sua 

implementação. 

Ponte de Uma, 19 de novembro de 2018. 

Os Vereadores Ponte de Uma Minha Terra, 

Abel Baptista 

Maria João Sousa 











Exmo. Senhor 

Presidente da Câmara. 

No passado dia 9 de novembro a Procuradoria-Geral da República acusou o vereador da Câmara 

Municipal de Ponte de lima, com o pelouro das obras particulares e urbanismo imputando-lhe 

a prática de 3 crimes: 

1- Prevaricação de titular de cargo politico; 

2 - Violação de regras urbanísticas; 

3 - Abuso de poder. 

Os crimes que o MP imputa ao Senhor Vereador são graves. Politicamente o mesmo Senhor 

Vereador continua a exercer o mandato e a exercer as mesmas funções nesta Câmara Municipal 

(responsável pelo pelouro das obras particulares). 

o mesmo Senhor Vereador que, na execução de uma obra sua desrespeitou o licenciamento 

que lhe foi concedido e realizações sobras sem estarem licenciadas. 

Em termos criminais e judiciais o Senhor Vereador goza do direito à presunção de inocência, 

mas o mesmo não se aplica às questões politicas e é nesse e apenas nesse que quero questionar 

o Senhor Presidente da Câmara e o Senhor Vereador. 

Dado que o Senhor Vereador não está apenas indiciado pela prática de crimes, mas está mesmo 

acusado, questiono: 

1 - O Presidente da Câmara mantém a sua confiança no Vereador para que este continue a 

exercer as funções com o pelouro das obras particulares? 

2 - Mantendo a confiança quer dizer que assume, solidariamente, todos os atos praticados pelo 

Senhor Vereador, incluindo aqueles de que agora é acusado? 

3 - O Senhor Presidente da Câmara teve conhecimento da prática dos atos de que o Senhor 

Vereador é acusado e ponderou ou não a sua avocação e consequente revogação? 

4 - O Senhor Presidente acha que o Senhor Vereador tem condições políticas e éticas para 

continuar a exercer as funções do pelouro das obras particulares e urbanismo depois de ter 

executado obras (na sua casa pessoal) em desconformidade com o projeto aprovado e agora 

com a acusação da prática de vários crimes praticados no exercício das suas funções? 

5 - Que autoridade moral, politica e até legal tem o Senhor Vereador para obrigar os munícipes 

a cumprir quando ele próprio não cumpre e até está acusado da prática de crimes urbanísticos? 

Senhor Presidente e Senhor Vereador o que está aqui em causa não é apenas um mero caso 

pontual de um Vereador, é a dignidade, autoridade, legitimidade e bom nome da Câmara 

Municipal de Ponte de lima e isso está muito para além da pessoa concreta que hoje ocupa o 

cargo. Como muitas vezes ouvi ao Professor Adriano Moreia "os homens passam, mas as 

instituições ficam". 

Com comportamentos, posturas e atitudes como as do Senhor Vereador a instituição fica 

manchada. Aliás, a instituição está manchada. 

Senhor Presidente a atribuição de pelouros é da responsabilidade de v.~ Ex.ª. Se o Senhor 

Vereador continuar a exercer a sua ação neste pelouro é porque V.i Ex.i! concorda com os atos 



praticados e por isso é politicamente responsável e assume e dá o sinal para os munícipes de 

que é corresponsável, aceita e concorda com as práticas e atos foram feitos e com os crimes de 

que o Senhor Vereador é acusado. 

Ponte de Lima, 19 de novembro de 2018. 

Abel Baptista 



Prevaricação; acusação I Ministério Público na 
Comarca de Viana do Castelo 

Prevaricação de titular de cargo político; vereadores de câmara municipal; licenciamento de obra violadora de 
regras urbanisticas; acusação I Ministério Púbtico no Oiap da Comarca de Viana do Castelo 

Por despacho datado de 22.10.2018, o Ministério Publico acu~ dois arguidos, ambos vereadores da Câmara 
Municipal de Ponte de lima e com o pelouro das obras particulares e urbanismo ,um no mandato de 
200912013. outro no mandato de 2013/2017" imputando a cada um deles a prâtica de um crime de 
prevaricação de titular de cargo político. em concurso aparente com o crime de violação de regras 
urbanistlcas e com o crime de abuso de poder. 

o Ministério Publico considerou indiciado que um dos arguidos, aquele que foi vereador de 2009 a 20013, no 
dia 02.09.2013 deferiu o processo de licenciamento de um muro, desconsiderando as normasleílais, a 
circunstâ ncia de a obra estar desconforme com o projecto apresentado, os sucessivos pareceres técnicos dos 
selViços da autarquia que o informaram disso e de que a obra nâo era legallzável e mesmo anteriores 
despachos que proferira relativamente â mesma obra indeferindo a sualegalizaçâo. 

Indiciou ainda que o sesundo vereador substituiu aquele no cargo em 201) e decidiu, apesar da ilegalidade da 
decisão anterior, que 


