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MUNiC íPIO PONTE El ~A 

EDITAL 

_ Eng.· 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 17 de dezembro de 2018 e aprovada a 14 de 

janeiro de 2019 .. __________ _________ _ 

_ 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·pontedehma.pt. ________________ _ 

Ponte de Lima, 14 de janeiro de 2019, 

o Presidente da Câmara Municipal de Ponte de Lima, 

, 

Victor Mendes (Eng.·) 
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17 de dezembro de 2018 

REUNIÃO DA CÃMARA MUNICIPAL 
DE 

PONTE DE LIMA 

Data da reunião: 17 de dezembro de 2018 
Local da Reunião: Edifício dos Paços do Concelho 

PRESENÇAS: 

Presidente: 

Eng. Victor Manuel Alves Mendes 

Vereadores: 

Engª Mecia Sofia Alves Correia Martins 
Dr. Abel Lima Baptista 

Drª 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: 

In{cio da Reunião: Quinze horas 
Encerramento: Quinze horas e cinquenta minutos 

2 

Secret6rlo: Chefe de Divisão Municipal: Dr.f! Maria Sofia Fernandes Velho de 
Castro Araújo 

Prestou Colaboração Técnica: Mf! Guilhermina Franco 

Resumo Diário de Tesouraria: 
Saldo ..................... 4.313.330,49 furos 

OBS: A Ata foi aprovada por minuta 

'-
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PER[ODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA.: _______________ _ 

_ 'ntervenção dos Vereadores: ____________________ _ 

__ Usou da palavra, em primeiro lugar, o Senhor Vereador Dr. Abel Lima Baptista 

alertando a Câmara Municipal para duas situações de rede de iluminação pública desligada 

que se verificam em Calvelo. Ainda no uso da palavra, o Senhor Vereador Dr. Abel Lima 

Baptista alertou a Câmara Municipal para uma situação de fuga de águas residuais urbanas 

em Freixo, mais concretamente na sarda de Freixo para Friastelas, EN 306. _____ _ 

__ De seguida usou da palavra, a Senhora Vereadora Dr.ª Maria João Sousa chamando a 

atenção da Câmara Municipal para os buracos existentes no areal, junto às rampas de 

acesso, considerando que a Câmara Municipal deveria retificar esta situação. ____ _ 

__ 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 57º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

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

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

reunião realizada a 03 de dezembro 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' 20/94 - Pedido de alteração ao alvará de 

loteamento n.º 82/97 - Lote nS! 13 no Caminho do Dr. Alcino Cardoso na freguesia da 

Facha - Requerente: Carlos Manuel Pereira de Sá e Amélia Filipa de Barros Laranja -

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

ao alvará de loteamento nº 82/97, Lote nº 13, no Caminho do Or. Alcino Cardoso na 

freguesia da Facha, requerido por Carlos Manuel Pereira de Sá e Amélia Filipa de Barros 

Laranja. ___________________________ _ 

_ (03) OBRAS PÚBLlCAS _________________ _ 

_ 3.1- EMPREITADA DE "REQUALlFICAÇÃO DO LARGO DA LAPA" - Aprovação do projeto 

de execução. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar o projeto de 

execução. ____________________________ _ 

_ (04) JUNTAS DE FREGUESIA _________________ _ 
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_ 4.1 - ASSOCIAÇÃO DE FREGUESIAS DO VALE DO NEIVA - Comparticipação financeira 

destinada à obra de "Reconstrução dos muros do cemitério, com capeamento e pintura". A 

Câmara Munici pal deliberou por unanimidade atribuir uma comparticipação financeira de 

5.300,OO€ (ci nco mil e t rezentos euros), à Assoc iação de Freguesias do Vale do Neiva, 

destinada a comparti cipar a obra de "Reconstrução dos muros do cemitéri o, com 

capea mento e pintura", a transferir após a conclusão da obra, mediante informação da 

aprovação dos trabalhos pelos serviços técnicos deste Município. 

_ (OS) ASSUNTOS DIVERSOS _______________ _ _ _ 

_ 5.1 - "SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO DECORATIVA E PÚBLICA - MUNICfplO DE PONTE DE 

LIMA" - Aprovação do projeto de execução. A Câmara Municipal deliberou por 

unanimidade aprovar o projeto de execução, _______________ _ 

_ 5.2 • ESPAÇO DE CAFETARIA NOS EVENTOS "EM ÉPOCA BAIXA, PONTE DE LIMA EM 

ALTA 2018/2019" - Adjudicação do espaço de cafetaria ao concorrente "Agostinho Simão 

Gomes Uni pessoal, Lda." pelo valor de 800,00 euros - Aprovação. A Câmara Municipa l 

deliberou por unanimidade adjudicar o espaço de ca fetaria ao concorrente "Agostinho 

Simão Gomes Unipessoal, Lda.", pelo valor de SOa,OO€ (oitocentos euros), nos eventos "EM 

ÉPOCA BAIXA, PONTE DE LIMA EM ALTA 2018/ 2019". 

_ S.3 - CONCURSO PÚBLICO "ARRENDAMENTO (para fins não habitacionais) DO EDIFfclO 

DA MADALENA" - Adjudicação do arrendamento ao concorrente "Agostinho Barros, 

Philippe Gonçalves e Domingos Teixeira, Unipessoal, Lda." pelo valor de 480,00 euros, 

acrescido de IVA à taxa legal em vigor. A Câmara Municipa l deliberou por unanimidade 

adjudicar ao concorrente "Agostinho Barros, Philippe Gonça lves e Domingos Teixe ira, 

Uni pessoal, Lda ." pelo va lor de 480,OO€ (quatrocentos e oitenta euros), acrescido de IVA à 

taxa legal em vigor, o arrenda mento (para fins não habitacionais) do Ed ifício da Madalena. 

_ S.4 - PROPOSTA DE FIXAÇÃO DOS PREÇOS DOS BILHETES, COM IVA INCLUfDO, PARA OS 

ESPETÁCULOS A DECORRER NO TEATRO DlOGO BERNARDES EM JANE1R0/2019 -

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

proposto pelo Chefe da Unidade de Estratégia e Moderni zação Administrat iva, o preço dos 

bilhetes, com IVA incluído, para os espetáculos a decorrer no Tea tro Diogo Bernardes, no 

mês de janeiro de 2019. _______________________ _ 

_ 5.S - ACADEMIA DE MÚSICA FERNANDES FÃO - Cedência do auditório Rio Lima para o 

dia 20 de dezembro, pelas 21:30 horas. A Câma ra Municipal deliberou por unanimidade=l- -. 
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ceder o Auditóri o Rio lima no dia 20 de dezembro, pelas 21 :30 horas, à Academia de Música 

Fernandes Fão. __________________________ _ 

_ 5.6 - IlUMIANO - Cedência do auditório Municipal para o dia 26 de janeiro de 2019, 

entre as 16:30 e as 20:00 horas. A Câ mara Municipal deliberou por unanimidade ceder o 

auditório Municipal no dia 26 de janeiro de 2019, entre as 16:30 e as 20:00 horas, à 

ILUMIANO. ______________________ _ 

_ (06) ATRIBUiÇÃO DE SUBsfDlDS ______________ _ 

_ 6.1 - CASA DE CARIDADE NOSSA SENHORA DA CONCEiÇÃO - Atribuição de subsidio 

para aquisição de uma viatura ligeira. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade 

atribuir um subsídio no montante de 1O.000,OO€ (dez mil euros), à Casa de Ca ridade Nossa 

Senhora da Conce ição, destinado à aquisição de uma viatura ligeira, mediante ce lebração de 

protocolo. O Senhor Vereador Df. Abel Bapt ista não participou na discussão e votação deste 

ponto, declarando-se impedido. 

_ ESPAÇO DE INTERVENÇÃO ABERTO AO PÚBLICO: Não houve intervenções. ____ _ 

_ (07) APROVAÇÃO DA ATA EM MINUTA:- Nos t ermos dos números 3 e 4, do artigo 57', 

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

reunião, em minuta, para surtir efeitos imediatos. ______________ _ 

_ ENCERRAMENTO:- Nada mais havendo a tratar, o Excelentíss imo Pres idente da Câ mara 

declarou encerrada a reunião pelas quinze horas e cinquenta minutos. ______ _ 

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

O Pres idente, 

A Secretári a, 
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