
MUNicíPIO PONTE El UMA 

EDITAL 

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

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

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

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

Ponte de Lima realizada em 03 de dezembro de 2018 e aprovada a 17 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, 17 de dezembro de 2018, 

o Presidente da Câmara Municipal de Ponte de Lima, 

Victor Mendes (Eng.') 
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03 de dezem bro de 2018 

REUNIÃO DA CÃMARA MUNICIPAL 
DE 

PONTE DE LIMA 

Data da reunião: 03 de dezembro de 2018 
Local da Reunião: Edíflcio dos Paços do Concelho 

PRESENÇAS: 

Presidente: 

Engo Victor Manuel Alves Mendes 

Vereadores: 

Engª Meda Sofia Alves Correia Martins 

Dr o Abel Lima Baptista 

Drª Ana Maria Martins Machado 
Eng" Vasco Nuno Magalhães Velho de Almeida Ferraz 

Dr oª Maria João Lima Moreira Sousa 
Dro Paulo Jorge da Cunha Barreiro de Sousa 

FALTAS: 

Inicio da Reunião: Quinze horas 
Encerramento: Dezassete horas 

2 

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

Prestou Colaboração Técnica: Mf! Guilhermina Franco 

Resumo Diário de Tesouraria: 
Saldo ..................... 4.334.119,16 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 que não fosse realizada a reunião de 

Câmara Municipal agendada para o dia 31 de dezembro, realizando-se a reunião ordinária 

publica mensal na reunião da Câmara Municipal, agendada para o dia 17 de dezembro. A 

Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar a proposta. ________ _ 

_ Intervenção dos Vereadores: ____________________ _ 

O Senhor Vereador Dr. Abel lima Baptista, no uso da palavra, abordou a Câmara 

Municipal no sentido de perceber a razão pela qual, no passado sábado, a parte coberta do 

mercado esteve encerrada para os agricultores locais, tendo presenciado alguma 

contestação local. _________________________ _ 

__ 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 S7º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro, e sem prejufzo 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 19 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 Ne S/12 - Pedido de alteração ao alvará de 

loteamento n.2 1/17 - Lote n2 8 da Rua do Bustelinho na freguesia de Arca e Ponte de 

lima - Requerente: João Miguel Gonçalves Fiúza e Isabel Pereira de Matos Fiúza -

Aprovação. A Camara Municipal deliberou por unanimidade aprovar o pedido de alteração 

ao alvará de loteamento nº1/17, Lote nº 8, na Rua do Bustelinho, da Freguesia de Arca e 

Ponte de Lima, requerido por João Miguel Gonçalves Fiúza e Isabel Pereira de Matos 

Fiúza. _____________________________ _ 

_ (03) OBRAS PÚBLlCAS _________________ _ 

3.1 - EMPREITADA DE "REQUALlFlCAÇÃO DA ENVOlVENTE À ESCOLA SECUNDÁRIA" -

Trabalhos complementares resultantes de erros e omissões. A Câmara Municipal deliberou 

por unanimidade aprovar os trabalhos complementares resultantes de erros e omissões no 

valor de 33.764,11 euros (trinta e três mil setecentos e sessenta e quatro euros e onze 
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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 "ECOVIA DAS LARANJAS - 2' FASE" - Trabalhos complementares 

resultantes de erros e omissões detetados no decurso da empreitada. A Câmara Municipal 

deliberou por unanimidade aprova r os trabalhos complementares resultantes de erros e 

omissões no valor de 11.617,50 euros (onze mil se iscentos e dezassete euros e ci nquenta 

cêntimos), acrescido de IVA à t axa lega l em vigor, para efe itos de adjudicação e contratação, 

considerando a informação prestada pelo Chefe da Divisão de Estudos e Planeamento. __ 

_ (04) JUNTAS DE FREGUESIA _________________ _ 

_ 4.1 - FREGUESIA DA CORRElHÃ - Solicita antecipação da 4' tranche/2018. A Câmara 

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

Freguesia da Correlhã, com exceção da verba relativa à limpeza da rede viária. ____ _ 

_ (05) ASSUNTOS DIVERSOS ________________ _ _ 

_ 5.1- PROPOSTA DA SENHORA VICE·PRESIDENTE ENG. ' MECIA MARTINS· "Redução de 

Taxas da Feira Quinzenal - Ano 2019" - Aprovação. A Câmara Municipal deliberou por 

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

Bapt ista e Dr. ª Maria João Sousa, aprovar a continuidade da redução em onze por cento dos 

valores das taxas previst as no ponto 1.1 do Quadro XI do Anexo A do Regulamento de 

Liquidação e Cobrança de Taxas Municipais de Ponte de Lima, relativas à feira, como fo rma 

de compensar os feirantes, aplicáve l ao ano de 2019, ficando, a sua continuidade, 

dependente da avaliação que for feita no final do ano de 2019, tendo por base os 

pressupostos referidos inicialmente ou outros. Mais deliberou por maioria com cinco votos 

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

Sousa, submeter à apreciação e aprovação da Assembleia Municipal, de acordo com o 

disposto no artigo 25.º, n.º 1, alínea b), anexo I, da l ei 75/2013, de 12 de setembro. Os 

Senhores Vereadores Dr. Abel Lima Baptista e Dr. !! 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. _____ _ 

_ 5.2 - PROPOSTA DO SENHOR VEREADOR ENG. VASCO FERRAZ - "Apoio a clubes 

Desportivos para 2018/2019" - Aprovação. A Câ mara Municipal deliberou por 

unanimidade aprovar a proposta de suportar em cada época desporti va, incluindo a atual, 

80% do custo de inscri ções e do respetivo segu ro de atletas, por modalidade em cada clube 

que tenha escalões de formação em competições oficiais, até ao máximo de 40 inscri ções 
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em qualquer escalão, comprovando com a apresentação de documento justificativo emitido 

pela entidade associativa ou federativa. __________________ _ 

_ 5.3· PROPOSTA DE FIXAÇÃO DO PREÇO DOS BILHETES EM 2,00 EUROS DO ESPETÁCULO 

"PETER PAN·O SEGREDO DA ILHA DOS TRÊS OlHOS" NO ÂMBITO DO PROGRAMA DA "VII 

FESTA DA GENTE MiÚDA" NO DIA 09 DE DEZEMBRO - 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 em 2,00 euros, com IVA 

incluído, para o espetáculo "PETER PAN-O SEGREDO DA ILHA DOS TRês OLHOS" no âmbito 

do programa da "VII FESTA DA GENTE MiÚDA" no dia 09 de dezembro. ______ _ 

_ S.4 • 14.- FESTIVAL INTERNACIONAL DE JARDINS/14TH INTERNATIONAL GARDEN 

FESTIVAL 2018 - Sorteio Boletim de Voto. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade 

sortear em primeiro lugar o Senhor Rui Machado e como suplente a Senhora Andreia Uma. _ 

_ 5.5 - PÓLO INDUSTRIAL DA GEMIEIRA - Desafetação de área de domínio público para 

domCnlo privado - Aprovação. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar a 

desafetação de uma parcela de terreno com a área total de 1140 m2 (mil cento e quarenta 

metros quadrados), sendo que 725 m2 são provenientes da área afeta a arruamentos e 415 

m2 são provenientes da área afeta a passeios, do domínio público cedido no âmbito do 

loteamento aprovado pela Câmara Municipal na sua reunião de 10 de dezembro de 2012, 

titulado pela certidão n.º 412/12, descrito na Conservatória do Registo Predial sob o n.º 

1282/20121219, para domínio privado do Município de Ponte de Uma. Mais deliberou por 

unanimidade submeter à apreciação e aprovação da Assembleia Municipal, nos termos do 

disposto na alínea q) do n.º 1 do artigo 25º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro. ____________________________ _ 

_ S.6 - PARQUE DE PESCA DE RENDUFE - TRUTICULTURA DE ESTABULAÇÃO E DOS 

EMPREENDIMENTOS TURfsTICOS NO ESPAÇO RURAL, COM A TIPOLOGIA DE CASA DE 

CAMPO E ESTABelECIMENTO DE ALOJAMENTO LOCAL- Requerente: Capricho Selvagem, 

lda. - Pedido de denúncia de contrato. A Câmara Municipal deliberou por maioria com seis 

votos a favor e a abstenção do Senhor Vereador Dr. Abel Uma Baptista, considerando o 

solicitado pelo arrendatário, aceitar a revogação do contrato de arrendamento n.º 55/2016, 

relativo ao Parque de Pesca de Rendufe - Truticultura de Estabulação, Empreendimentos 

Turísticos no Espaço Rural, com a Tipologia de Casa de Campo e Estabelecimento de 

Alojamento Local, celebrado a 3 de agosto de 2016, com efeitos a 9 de novembro de 2018. O 

Senhor Vereador Dr. Abel Baptista ditou para a ata a seguinte declaração de voto: 
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"abstenho-me por considerar que o arrendatário deveri a cumprir com o prazo de 60 dias 

est ipulado na cláusula contratual, relativo à denúncia. 

_ 5.7 - PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO ENTRE O MUNIClplO DE PONTE DE LIMA E A REN

REDE ELÉTRICA NACIONAL, S_A_ - Aprovação. A Câm ara Municipal deliberou por 

unanimidade aprovar o Protocolo de colaboração entre o Município de Ponte de lima e a 

REN - REDE ELÉTRICA NACIONAL, S.A. _ _______________ _ 

_ 5.8 - PROTOCOLO DE CED~NCIA DE INSTALAÇÕES ENTRE O MUNIClplO DE PONTE DE 

LIMA E A ASSOCIAÇÃO CULTURAL CAL "COMUNIDADE ARTlSTICA LlMIANA" - Aprovação. A 

Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar o protocolo de cedência de 

Instalações entre o Município de Ponte de lima e a Associação Cultural Cal "Comunidade 

Artíst ica limiana". 

_ 5.9 - PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO ENTRE O MUNICIPIO OE PONTE DE LIMA E A CASA 

DO POVO DE FREIXO " JARDIM DE INFÃNCIA DE BARREIRAS" - Denúncia de protocolo -

Aprovação. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar a denúncia do 

protocolo de Cooperação celebrado entre o Município de Ponte de lima e a Casa do Povo de 

Freixo "Jardim de Infância de Barreiras". _________________ _ 

_ 5.10 - ACORDO DE ADESÃO À REDE EUROPEIA DE CIDADES SABOR SUR - Aprovação. A 

Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar o protocolo relativo ao Acordo de 

Adesão à Rede Europeia de Cidades Sabor SUR. ______ _________ _ 

_ 5.11 - ESCOLA SECUNDÁRIA DE PONTE DE LIMA - Cedência do Auditório Municipal 

para o dia 15 de dezembro da parte da manhã. A Câmara Municipal deliberou por 

unanimidade autorizar a cedência do Auditório Municipal à Escola Secundária de Ponte de 

lima, no dia 15 de dezembro, da parte da manhã. _____ _________ _ 

_ 5.12 - HOSPITAL CONDE DE BERTIANDOS-GABINETE DE COMUNICAÇÃO ULSAM, EPE -

Cedência do Auditório Rio Lima para o dia 04 de dezembro. A Câmara Municipal deliberou 

por unanimidade autorizar a cedência do Auditório Rio lima ao Hospital Conde de 

Bertiandos - Gabinete De Comunicação ULSAM, EPE, no dia 04 de dezembro. ____ _ 

_ 5.13 - ORDEM DOS SOLICITADORES E AGENTES DE EXECUÇÃO-DELEGAÇÃO DISTRITAL 

DE VIANA 00 CASTELO - Cedência do Auditório Municipal para o dia 04 de dezembro. A 

Câmara Municipal deliberou por unanimidade autori zar a cedência do Auditório Municipal à 

Ordem dos So licitadores e Agentes de Execução - Delegação Distrital de Viana do Castelo, no 

dia 04 de dezem bro. ----------- ----------- - - - - '-1 1 
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_5.14 -INSTITUTO BRITÂNICO DE PONTE DE LIMA - Cedêncla do Auditório Rio Lima para 

o dia 17 de dezembro. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade autorizar a cedência 

do Auditório Rio Lima ao Instituto Britânico de Ponte de Lima, no dia 17 de dezembro. __ 

_ 5.15 - ASSOCIAÇÂO CAIS DO LETHES - Cedência de uma sala na antiga EB1 de Fontão. A 

Câmara Municipal deliberou por unanimidade autorizar a cedência de uma sala na antiga 

EB1 de Fontão à Associação Cais do Lethes, mediante a celebração de protocolo nos moldes 

habituais. 

_5.16 - ADRIL - ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO RURAL INTEGRADO DO LIMA -

Ratificação do despacho proferido pelo Sr. Presidente da Câmara a 26 de novembro de 

autorização de cedência do Auditório Municipal para o dia 26 de novembro, pelas 17:30 

horas. 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 26 de novembro, de 

autorização da cedência do Auditório Municipal à ADRIL - Associação De Desenvolvimento 

Rural Integrado do Lima, no dia 26 de novembro, pelas 17:30 horas. 

_5.17 - APACRA - Ratificação do despacho proferido pelo Sr. Presidente da Câmara a 28 

de novembro de autorização de cedência de uma sala para os dias 24, 29 e 30 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,Q 75/13 de 12 de setembro, ratificar 

o despacho proferido pelo Senhor Presidente da Câmara Municipal, a 28 de novembro, de 

autorização de cedência de uma sala à APACRA, nos dias 24,29 e 30 de novembro. O Senhor 

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

declarando-se impedido, _______________________ _ 

_ 5.18 - ASSOCIAÇÃO DE ESCRITORES, JORNALISTAS E PRODUTORES CULTURAIS DE 

PONTE DE LIMA - Cedência do Auditório da Biblioteca Municipal para o dia 15 de 

dezembro. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade autorizar a cedência do 

Auditório da Biblioteca Municipal à Associação de Escritores, Jornalistas e Produtores 

Culturais de Ponte de Lima, no dia 15 de dezembro, 

_5.19 - HABITAÇÃO SOCIAL - Presente uma informação do Serviço Social a propor a 

integração de lucas Gabriel Salgado Costa no agregado de sua mãe, Maria Juvelina Alves 

Salgado, no fogo sito na Rua do Paço nº 71, 12 dt.º, bloco 7, na freguesia de Arcozelo, com 

uma renda apOiada no valor 4,29 euras. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade 

autorizar a integração de Lucas Gabriel Salgado Costa no agregado de sua mãe, Maria 
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Juve lina Alves Sa lgado, no fogo sito na Rua do Paço nº 71, 19 dt.º, bloco 7, na freguesia de 

Arcoze lo, com uma renda apoiada no valor 4,29 euros. ___ _________ _ 

_ 5.20 PROPOSTA DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

" REORGANIZAÇÂO DOS SERViÇOS DO MUNICfplO DE PONTE DE LIMA - Alteração à 

Estrutura Orgânica" - Aprovação. A Câ mara Munici pal deliberou por unanimidade aprovar a 

proposta do Senhor Pres idente da Câmara Municipal de alteração da estrutura orgânica do 

Município de Ponte de Lima, com a alteração do número máximo de unidades orgâ nicas 

fl exíve is, que passarão de sete para nove, mantendo o mesmo número máximo de 

subunidades (secções) e de equipas de projeto. Mais deliberou por unanimidade submeter 

à apreciação e aprovação da Assembleia Municipal, nos termos do disposto no arti go 69 do 

Decreto-Lei n. ' 305/2009, de 23 de outubro. _______________ _ 

_ (06) ATRIBUIÇÂO DE SUBsfDlOS, ______________ _ 

_ 6.1 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS ALUNOS DA ESCOLA BAslCA DE PONTE DE 

LIMA - Retificação da deliberação da Câmara Municipal de 29 de outubro de 2018. A 

Câmara Municipal deliberou por unanimidade retifi ca r a deliberação relativa ao ponto 4. 2 

da reunião ordinária da Câmara Municipal, de 29 de outubro de 2018, passando a constar a 

atribui ção de um subsídio no montante de 395,20 € (trezentos e noventa e cinco euros e 

vinte cêntimos) à Associação de Pais e Amigos dos Alunos da Escola Básica de Ponte de Lima, 

destinado a comparti cipar as despesas com as refe ições servidas às cri anças que 

partic iparam na iniciativa " IX Abraço ao Rio lima" . ______________ _ 

_ 6.2 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS DO CENTRO EDUCATIVO DAS LAGOAS - Retificação da 

deliberação de Câmara Municipal de 29 de outubro de 2018. A Câmara Municipal deliberou 

por unanimidade retif ica r a deliberação relativa ao ponto 4.3 da reunião ordinária da 

Câmara Municipal, de 29 de outubro de 2018, passando a constar a atribuição de um 

subsídio no montante 645,40 € (se iscentos e quarenta e cinco euros e quarenta cêntimos), à 

Associação de Pa is do Cent ro Educat ivo das Lagoas, destinado a compart ici par as despesas 

com as refeições servidas às cri anças que participaram na iniciativa " IX Abraço ao Ri o Lima" . 

_ (07) APROVAÇÃO DA ATA EM MINUTA:- Nos te rmos dos números 3 e 4, do artigo 57', 

da Lei n9 75/2013, de 12 de Setembro, foi deliberado por unanimidade aprovar a ata desta 

reunião, em minuta, para surtir efeitos imed iatos. ______________ _ 

_ ENCERRAMENTO:- Nada mais havendo a tratar, o Excelent íssimo Presidente da Câ mara 

declarou encerrada a reunião pelas dezassete horas. _____________ _ 

Para constar se lavrou a presente ata que, lida e achada confo rm e, vai ser assinada. __ _ 
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o Presidente, 

A Secretária, 



DECLARAÇÃO DE VOTO 

Reunião de 3 de dezembro de 2018, 5. 1 Proposta da Srf! Vice-Presidente - "Redução de 

taxas da feira quinzenal", 

Os Vereadores eleitos pelo grupo de cidadãos PONTE DE LIMA MINHA TERRA - PlMT, 

confrontados com a proposta de redução em 11% das taxas na feira quinzenal votaram 

contra considerando que: 

1 - A feira quinzenal de Ponte de Lima não tem falta de feirantes, há mesmo "lista de 

espera" para ocupar espaços na área da feira, aliás confirmado pela maioria do 

executivo do CDS-PP; 

2 - A feira quinzenal de Ponte de Lima requer a alocação de um conjunto elevado de 

pessoal (fiscalização, vigilância, ordenamento e limpeza) e o uso de vários meios para 

vedação de ruas, limpeza dos espaços e transporte que tem custos elevados; 

3 - No caso das taxas do mercado, por exemplo, destinadas aos agricultores, ou das 

esplanadas destinadas aos comerciantes estabelecidos, a maioria não se propõe baixar 

as respetivas taxas, onde se abrangeriam muitos mais munícipes e seira muito mais 

evidente considerando que com essas atividades os custos municipais são 

consideravelmente menores; 

4 - A baixa desta taxa (que de acordo com o regulamento até deveria aumentar) não 

vem acompanhada de qualquer justificação técnico-financeira que a fundamente; 

5 - Esta taxa não afeta os pequenos agricultores que vendem na feira e/ou no 

mercado, por isso até é falsa a justificação apresentada de que esta taxa se destina a 

agricultores; 

6 - Tal como agora se diz que no final de 2019 haverá uma avaliação da medida, 

também em 15 de janeiro passado se dizia o mesmo sobre a mesma medida para 

2018, porém aqui não é apresentada nenhuma avaliação, nem nenhuma justificação 

económico-financeira, o que demonstra, apesar de solicitada, mais uma vez a forma 

incoerente e de mentira desta ideia de que a baixa das taxas é para dinamizar a 

economia local. 

Por estes motivos votamos contra. 

Ponte de Lima, 3 de dezembro de 2018. 

OS Vereadores PLMT, 

Abel Baptista 

Maria João Sousa 
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