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MUNicíPIO PONTE El t!A 

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.o 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 14 de janeiro de 2019 e aprovada a 28 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 esti lo e no site do Município de Ponte de 

Lima, www.cm-pontedelima.pt. ________________ _ 

Ponte de Lima, 28 de janeiro de 2019, 

o Presidente da Câmara Municipal de Ponte de Lima, 

Victor Mendes (Eng.O) 
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14 de Janeiro de 2019 

REUNIÃO DA CÂMARA MUNICIPAL 
DE 

PONTE DE LIMA 

Data da reunião: 14 de janeiro de 2019 
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: 

InIcio da Reunião: Quinze horas 
Encerramento: Dezassete horas e trinta minutos 
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SecretórJo: Chefe de Divisão Municipal: Dr,9 Maria Sofia Fernandes Velho de 
Castro Araújo 

Prestou Colaboração Técnica: Mg Guilhermina Franco 

Resumo Diário de Tesouraria: 
Saldo ..................... S.062.43S,20 Euros 

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

_ 'ntervenção dos Vereadores: ____________________ _ 

__ Usou da palavra a Senhora Vice-Presidente, Eng.ª Mecia Martins, referindo que no 

passado sábado fez a abertura da feira "Verde Noivos", mas reparou que não havia 

convidados. Tendo estranhado a situação, questionou o Senhor Presidente da Câmara 

Municipal, no sentido de saber por que razão a abertura da feira não teve convidados, se era 

normal ou se foi assim porque o Senhor Presidente da Câmara Municipal não iria estar. __ 

__ De seguida usou da palavra a Senhora Vereadora Dr.ª Maria João Sousa referindo que 

a situação dos buracos no areal, reportada na última reunião, já se encontra resolvida, não 

percebendo nessa medida o porquê da resposta dada pelo Senhor Presidente na última 

reunião, quando colocou a questão. Ainda no uso da palavra, solicitou ao Senhor 

Presidente que quando fizesse apresentações ou inaugurações públicas, para as quais os 

vereadores da oposição não tivessem sido convidados, existisse o cuidado de retirar os 

lugares ou as cadeiras, para que não fiquem dúvidas relativamente à ausência dos 

vereadores (ausência por falta de convite e não por desinteresse no ato). ______ _ 

__ O Senhor Presidente da Câmara Municipal 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., ___________________ _ 

_ f 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 17 de dezembro de 2018, pelo que vai a mesma ser assinada pelo Exmo. 

Senhor Presidente e pela Secretária. ___________________ _ 

_ f 02) OBRAS PARTICULARES _________________ _ 

_ 2.1 - PROCESSO DE LOTEAMENTO N2 25/92 - Pedido de alteração ao alvará de 

loteamento n.2 2/01 - lote n2 11 da Praceta de Macau na freguesia da Feitosa -

Requerente: SOUJUlIMA - Sociedade de Construções e Imobiliária, lda. - Aprovação. A 

Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar o pedido de alteração ao alvará de 

loteamento nº 2/01, lote nº 11, da Praceta de Macau, na Freguesia da Feitosa, requerido 

pela Firma Soujulima - Sociedade de Construções e Imobiliária, lda. ________ _ 
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_ 2.2 - PROCESSO DE LOTEAMENTO N' 9/95 - Pedido de alteração ao alvará de 

loteamento nº 69/96 - Lotes nºs 11, 14 e 15 na Rua da Galiza na freguesia de Arca e Ponte 

de lima - Requerente: José Carlos Gomes; José Luiz Gomes e Maria da Conceição 

Gonçalves Gomes - Promoção de consulta aos proprietários por edital, conforme o 

disposto no nº 3 do art.º 6º do RME. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade, 

cons iderando a cércea dominante, a sobrecarga nas infraestrutura s, a tipologia habitacional 

ex istente na envolvente, as condições e o previsto no alvará de loteamento, indeferir o 

pedido de alteração ao alvará de loteamento nº 69/96 - Lotes nºs 11, 14 e 15 na Rua da 

Galiza na freguesia de Arca e Ponte de Lima requerido por José Ca rlos Gomes, José Luiz 

Gomes e Maria da Conceição Gonçalves Gomes. A Senhora Vice-Presidente, Eng.ª Mecia 

Martins, apresentou 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. 

_ 2.3 - PROCESSO DE LOTEAMENTO N' 20/94 - Pedido de alteração ao alvará de 

loteamento nº 82/97 - Lote nº 7 no lugar da Corredoura na freguesia da Facha -

Requerente: Marco Paulo dos Santos Fernandes - Alteração ao regulamento. A Câmara 

Municipal deliberou por unanimidade aprovar a alteração ao regulamento requerido por 

Marco Paulo dos Santos Fernandes, relat ivamente ao alvará de loteamento nº 82/97 - Lote 

nº 7 no lugar da Corredoura na freguesia da Facha. 

_ 2.4 - PROCESSO DE LOTEAMENTO N2 111/83 - Pedido de alteração ao alvará de 

loteamento nº 111/83 - Lote n2 23 na Rua do Corça na freguesia da Ribeira - Requerente: 

José Pereira Alves - Promoção de consulta aos proprietários por edital, conforme o 

disposto no nº 3 do art.º 6º do RME. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade 

autorizar a promoção da consulta aos restantes titulares dos lotes constantes no alvará de 

loteamento, por edital, relat ivamente ao pedido de alteração ao alvará de loteamento n.º 

111/83, Lote nº 23 da Rua do Corço, da Freguesia da Ribeira, requerido por José Pereira 

Alves, de acordo com o disposto no nº 3 do art.º 6º do RME. 

_ 2.5 - PROCESSO DE LOTEAMENTO N' 25/95 - Pedido de alteração ao alvará de 

loteamento n.º 71/96 - Lote n2 OS da Rua João Paulo 11 e Via D. Pedro I na freguesia de 

Arca e Ponte de lima - Requerente: Luciano Francisco da Cunha Dias - Aprovação. A 

Câ mara Municipal deliberou por unanimidade cons iderando a cércea dominante, a t ipolagia 

habitacional ex istente na envolvente, a sobrecarga nas infraestruturas, as condições e o 

previsto no alvará de loteamento, indeferir a pedido de alteração ao alvará de loteamento 

n.º 71/96 - Lote nº 05 da Rua João Paulo 11 e Via D. Pedro I, na freguesia de Arca e Ponte de 

rIJ 
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Lima, requerido por Luciano Francisco da Cunha Dias. A Senhora Vice-Presidente, Eng.ª 

Mecia Martins apresentou declaração de voto que fica anexa à presente ata como 

documento número dois e se considera como fazendo parte integrante da presente para 

todos os efeitos. __________________________ _ 

_ 2.6 • PROCESSO DE LOTEAMENTO N2 25/95 • Pedido de alteração ao alvará de 

loteamento n.2 71/96 - Lote n2 06 da Rua João Paulo 11 e Via D. Pedro I na freguesia de 

Arca e Ponte de Lima - Requerente: Luciano Francisco da Cunha Dias - Aprovação. A 

Câmara Municipal deliberou por unanimidade considerando a cércea dominante, a tipologia 

habitacional existente na envolvente, a sobrecarga nas infraestruturas, as condições e o 

previsto no alvará de loteamento, indeferir o pedido de alteração ao alvará de loteamento 

n.º 71/96 - Lote nº 06 da Rua João Paulo 11 e Via D. Pedro I, na freguesia de Arca e Ponte de 

Lima, requerido por Luciano Francisco da Cunha Dias. A Senhora Vice-Presidente Eng.ª Mecia 

Martins apresentou declaração de voto que fica anexa à presente ata como documento 

número dois e se considera como fazendo parte integrante da presente para todos os 

efeitos. 

_(03) JUNTAS DE FREGUESIA _________________ _ 

_ 3.1 - FREGUESIA DE 5ÃO PEDRO D'ARCOS - Comparticipação financeira destinada à 

aquisição de viatura para instalação de Kit de Incêndios. A Câmara Municipal deliberou por 

unanimidade atribuir uma comparticipação financeira de 50% até ao montante máximo de 

3.000,OO€ (três mil euros), à Freguesia de São Pedro D'Arcos destinado à aquisição de uma 

viatura para instalação de kit de incêndios, mediante celebração de protocolo a estabelecer 

com a Freguesia de São Pedro O' Arcos. __________________ _ 

_ 3.2 - FREGUESIA DE ARCOZELO - Comparticipação financeira destinada à aquisição de 

uma viatura para transportes escolares. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade 

atribuir uma comparticipação financeira no montante de 16.000,00 € (dezasseis mil euros), à 

freguesia de Arcozelo, destinada à aquisição de uma viatura para transportes escolares, 

mediante celebração de protocolo a estabelecer com a Freguesia de Arcozelo. ____ _ 

_ (04) ASSUNTOS DIVERSOS _________________ _ 

_ 4.1 • PROPOSTA DO SENHOR PRESIDENTE DA CÃMARA MUNICIPAL - Realização de 

Assembleia Municipal Extraordinária - Aprovação. Considerando que de acordo com o 

disposto na alínea a) do n.º 1 do artigo 28º do Anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro, "a assembleia municipal reúne em sessão extraordinária por iniciativa do seu 

presidente, da mesa ou após requerimento: a) Do presidente da câmara municipal, em 
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cumprimento de deliberação desta; que os órgãos deliberativos dos Municípios tem de 

tomar uma decisão no prazo de 60 dias consecutivos, após a entrada em vigor de cada um 

dos diplomas, relativamente aos 11 decretos-lei que preveem a transferência de diversas 

competências da administração central para a administração local; que a decisão que for 

tomada tem de ser comunicada à Direção Geral das Autarquias Locais (DGAL), no prazo atrás 

referido; que é urgente a aprovação do acordo de gestão a celebrar com a Infraestruturas de 

Portuga l, o qual visa a garantia das condições de sustentabi lidade ambiental, de fluidez do 

tráfego e segurança da Circulação, no troço do Km 21+000 ao Km 22+000 da ER203; a 

Câmara Municipal deliberou por unanimidade requerer ao Presidente da Assembleia 

Municipal a realização de uma Assembleia extraordinária ao abrigo do disposto na alínea a) 

do n.2 1 do artigo 28º do Anexo I, da Lei n.º 75/2013, aprovar a proposta de realização de 

AssembJeia Municipal Extraordinária. __________________ _ 

_ 4.2 - PROPOSTA DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL - " Não-Aceitação 

da transferência de competências em 2019 no âmbito da Lei n2 50/2018, de 16 de agosto e 

diplomas Sectoriais publicados" - Aprovação. A Câmara Municipal deliberou por 

unanimidade aprovar a proposta do Senhor Presidente da Câmara Municipal, propondo, 

face ao disposto na Lei n.º 50/2018, de 16 de agosto e nos Decretos supra referidos, que a 

Assembleia Municipal delibere não pretender exercer as competências previstas nos 

seguintes decretos-lei: Decreto-Lei n.º 97/2018 de 27/11/2018; Decreto-Lei n. º 98/2018, de 

27/11/2018; Decreto-Lei n.º lOO/2018, de 28/11/2018; Decreto-Lei n.' lOl/2018, de 

29/11/2018; Decreto-Lei n.' 103/2018, de 29/11/2018; Decreto-Lei n.º lO4/2018, de 

29/11/2018; Decreto-Lei n.· lO5/2018, de 29/11/2018; Decreto-Lei n.' 106/2018, de 

29/11/2018; Decreto-Lei n.º 107/2018, de 29/11/2018; na medida em que entende não 

estar assegurado, através dos Decretos em causa, o cumprimento dos princípios e garantias 

previstos no Art.º 2 da Lei n.º 50/2018, nem considerados os meios adequados e necessários 

à prossecução do quadro de atribu ições e competências que lhes é cometido nos termos da 

lei, re lembrando que a Carta Europeia da Autonomia Local (ratificada pela Resolução da 

Assembleia da República n.º 28/90, de 23 de Outubro) estabelece no art.2 9.º, n.º 2 "que os 

recursos financeiros das autarquias locais devem ser proporcionais às at ribuições previstas 

pela Constitu ição ou por lei", o que quanto não se pode, de momento, avaliar e verificar . 

Mais deliberou por unanimidade submeter a presente proposta à aprec iação e aprovação 

da Assembleia Municipal. _______________ ________ _ 
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_4.3 - PROPOSTA DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL - Aceitação da 

Transferência de competências em 2019 no âmbito da Lei n9 50/2018, de 16 de agosto e 

diplomas Sectoriais publicados" - Aprovação. A Câmara Municipal deliberou por maioria 

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

Maria João Sousa, aprovar a proposta do Senhor Presidente da Câmara Municipal, propondo 

à Assembleia Municipal a aceitação, em 2019, da transferência das competências nos 

domínios a seguir mencionados: promoção turística interna sub·regional, em articulação 

com as Entidades Regionais do Turismo (Decreto· Lei n.2 99/2018, de 28/11/2018), e gestão 

de projetos financiados por fundos europeus e programas de captação de investimento 

(Decreto· Lei n.2 102/2018, de 29/11/2018). Mais deliberou por maioria com cinco votos a 

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

Sousa, submeter a presente proposta à apreciação e aprovação da Assembleia Municipal. _ 

_ 4.4 - PROPOSTA DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL - "Taxa de 

Atualização tarifária máxima a aplicar em 2019 para o serviço de transporte público de 

âmbito municipal" - Aprovação. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar a 

proposta apresentada, determinando como valor máximo da taxa de Atualização tarifária 

máxima a aplicar em 2019, 1,14%, a aplicar aos serviços de transporte público de âmbito 

municipal. ____________________________ _ 

_ 4.5 - PROPOSTA DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL - Aumento 

excecional dos Fundos Disponíveis a que alude a alínea c) do n.!! 1 do art.!! 4.2 da Lei n.!! 

8/2012, de 21 de fevereiro. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar a 

proposta, autorizando o aumento excecional dos fundos disponíveis no valor de 

5.152.872,37(, relativo à utilização de saldo de gerência, nos termos do disposto no art.º 42 

da lCPA e no estrito cumprimento dos limites estabelecidos no n.2 2 do art.2 6º do Decreto· 

Lei n.' 127/2012, de 21 de junho. __________________ _ 

_ 4.6 - PROTOCOLO RELATIVO AO SISTEMA DE ÁGUAS DO ALTO MINHO - Ratificação do 

despacho proferido pelo Senhor Presidente da Câmara Municipal a 10 de janeiro de 2019. 

A Câmara Municipal deliberou por maioria com cinco votos a favor e duas abstenções dos 

Senhores Vereadores or. Abel Baptista e Or.ª Maria João Sousa, nos termos e para os efeitos 

do disposto no número 3 do artigo 352 do Anexo I da lei n.!! 75/13 de 12 de setembro, 

ratificar o despacho proferido pelo Senhor Presidente da Câmara Municipal, a 10 de janeiro 

de 2019, de aprovação do protocolo relativo ao Sistema de Águas do Alto Minha. 
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_ 4.7 - TARIFÁRIO ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS PARA 

O ANO 2019 - Aprovação. A Câmara Municipal deliberou por maioria com cinco votos a 

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

Sousa, aprovar o tarifário abastec imento de água e drenagem de águas residuais para o ano 

de 2019. _________________________ _ 

_ 4.8 · CONSTITUiÇÃO DE FUNDOS DE MANEIO - CPCJ 2019 • Presente uma informação 

da Chefe da Divisão Administrativa e Financeira relativa à constituição de fundos de 

maneio. A Câmara Municipal deliberou por maioria com se is votos a favor e a abstenção da 

Senhora Vice-Pres idente da Câmara Municipal, Eng.ª Mecia Martin s, aprovar a cri ação do 

fundo de maneio da CPCJ, com 153,15(, na rubri ca 05/02022509, a qual terá como 

responsável a Presidente da CPCJ - Mónica Angélica Oliveira Costa Mimoso Morais. Mais 

deliberou por maioria com seis votos a favor e a abstenção da Senhora Vice-Pres idente da 

Câmara Municipal, Eng.ª Mecia Martin s, de acordo com o disposto na alínea a) do n.º3 do 

arti go 14º da Lei n. º147/ 99, de 01 de setembro, com as alterações int roduzidas, Lei de 

Proteção de Crianças e Jovens em Perigo, que o fundo de maneio da CPCJ se destina a 

suportar despesas ocasionais e de pequeno montante resultantes da ação da Comissão de 

Proteção para apoio às crianças e jovens, suas famílias ou pessoas que tenham à sua guarda 

de facto, sempre que não seja possível assegurá-Ias através de recursos formais das 

entidades que compõem a própria comissão, ou de outras entidades, competindo, a gestão 

do Fundo Maneio, à Presidente da CPCJ estando a utili zação das verbas, sujeita a deci são 

conjunta do Pres idente da Comissão de Proteção e do representante do Município, de 

acordo com a informação da Chefe de Divisão Administrativa e Finance ira. _____ _ 

_ 4.9· CONSTITUiÇÃO DE FUNDOS DE MANEIO· Presente uma informação da Chefe da 

Divisão Administrativa e Financeira relativa à constituição de fundos de maneio. A Câmara 

Municipal deliberou por unanimidade aprova r a cri ação dos seguintes fundos de maneio: 

Ga binete de Apoio Pessoa l, com 500(, rubri ca 0103/02021101, a qual terá como responsável 

a Chefe do Ga binete de Apoio ao Pres idente, Dr. ª Alexandra Maria Pinheiro de Matos 

Pereira Esteves, para despesas de representação autárquica; Divisão Administrati va e 

Financeira - Secção de Contabilidade, com 1250(, rubrica 02/02022509, a qual terá como 

responsável, a Or.!! Maria Irene Sousa l emos, para outras despesas; Divisão Administrativa e 

Finance ira - Secção de Expediente, com 500€, rubri ca 02/020209/020210, o qual terá como 

responsável a Chefe da Divisão Administrativa e Finance ira, Dr. !! Maria Sofia Fernandes ,._ - , 

Ve lho de Castro Araújo; Divisão Administrativa e Finance ira - Secção de Património e 
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Aprovisionamento, com 500(, rubrica 02/02010801, o qual terá como responsável, a Dr.ª 

Maria de Fátima Carvalhosa Lopes, para despesas relacionadas com os consumos de 

secretaria; de acordo com a informação da Chefe de Divisão Administrativa e Financeira. _ 

_ 4.10 - ACORDO DE GESTÃO A CELEBRAR ENTRE O MUNlc[PIO DE PONTE DE LIMA E A 

INFRAESTRUTURAS DE PORTUGAL, S.A. - Aprovação. A Câmara Municipal deliberou por 

unanimidade aprovar o Acordo de Gestão entre o Município de Ponte de lima e a 

Infraestruturas de Portugal, S.A. Mais deliberou por unanimidade submeter o Acordo de 

Gestão entre o Município de Ponte de Lima e a Infraestruturas de Portugal, S.A, à apreciação 

e aprovação da Assembleia Municipal. O Senhor Vereador Or. Abel Baptista ditou para a ata 

a seguinte declaração de voto: "Voto favoravelmente o Acordo de Gestão a celebrar, pese 

embora, não estar garantido neste acordo que se a obra ultrapassar os quatrocentos mil 

euros, a Infraestruturas de Portugal comparticipará o Município. Sendo uma obra daquela 

entidade gestora, devia de lhe ser sempre imputado o custo total da mesma, até porque, o 

próprio projeto será elaborado pela própria entidade, Infraestruturas de PortugaL" __ _ 

_ 4.11 - REGULAMENTO INTERNO DE FIXAÇÃO DO SUPLEMENTO REMUNERATÓRIO DE 

TURNOS DO MUNICfpIO DE PONTE DE LIMA - Publlcitação do inicio do procedimento e 

participação procedimental. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade desencadear 

o procedimento de elaboração da Proposta do Regulamento Interno da fixação do 

suplemento remuneratório de turnos do Município de Ponte de Lima. Mais deliberou por 

unanimidade que se podem constituir como interessados no presente procedimento, no 

prazo de dez dias úteis, todos aqueles que, nos termos do n.º 1 do artigo 68.º do C.P.A., 

sejam titulares de direitos, interesses legalmente protegidos, deveres, encargos, ónus ou 

sujeições no âmbito de decisões que nele forem ou possam ser tomadas, bem como as 

associações, para defender interesses coletivos ou proceder à defesa coletiva de interesses 

individuais dos seus associados que caibam no âmbito dos respetivos fins; que os 

interessados podem constituir-se como tal e apresentar os seus contributos para a 

elaboração do projeto de Regulamento Interno da fixação do suplemento remuneratório de 

turnos do Município de Ponte de lima, através de comunicação escrita que contenha nome 

completo, morada ou sede, profissão, número de identificação fiscal e o respetivo endereço 

de correio eletrónico, dando consentimento para que este seja utilizado para os efeitos 

previstos na alínea c) do n.º 1 do artigo 112.º do C.P.A. Mais deliberou por unanimidade que 

a constituição como interessados e a apresentação de contributos devem ser dirigidos ao 
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Presidente da Câmara Municipal, para Paços do Concelho, Praça da República, 4990-256 

Ponte de lima, ou através de correio eletrónico para geral@cm-pontedelima .pt. _ __ _ 

_ 4.12 - RETIFICAÇÃO DA DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 04 DE MAIO DE 2006 "Permuta 

de terreno do Município na freguesia de Arcozelo com o terreno do Sr. Joaquim Brandão 

da Silva na freguesia da Feitosa". A Câmara Municipal deliberou por unanimidade retificar a 

deliberação da Câmara Municipal de 4 de maio de 2006, ponto 2.6, no sentido de passar a 

constar que autoriza a seguinte permuta: o Município dá a Ermelinda Martins Pereira da 

Silva e ao Joaquim Brandão da Silva uma parcela de terreno com a área de 284 m2, a 

desanexar do seu prédio rústico inscrito na matriz predial sob o n.º 1414, descrito na 

Conservatória do Registo Predial de Ponte de lima sob o número 3452, da freguesia de 

Arcozelo, com as seguintes confrontações, de norte com Joaquim Brandão da Silva, de sul 

com Município de Ponte de Lima, de nascente com MunicípiO de Ponte de lima e de Poente 

com caminho público, para ampliação do logradouro do prédio urbano inscrito na matriz 

predial sob o artigo 987, descrito na Conservatória do Registo Predial sob o artigo 1682, da 

freguesia de Arcozelo, propriedade de Ermelinda Martins Pereira da Silva e do Joaquim 

Brandão da Silva; em troca, os ditos Ermelinda Martins Pereira da Silva e Joaquim Brandão 

da Silva dão ao Município o prédio rústico inscrito na matriz predial sob o n.º 473, descrito 

na Conservatória do Registo Predial de Ponte de lima sob o número 642, da freguesia da 

Feitosa, não havendo lugar ao pagamento de qualquer preço, uma vez que foi atribuído a 

cada uma das parcelas a permutar igual valor. _______________ _ 

_ 4.13 - "PRÉMIO EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO RURAL 2018" -

Aprovação. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar a proposta do júri do 

"prémio Empreendedorismo e Desenvolvimento Rural 2018", atribuindo a seguinte 

classificação: 1º prémio a Etnoglamour; 2º prémio a Brutos no lima; 3º prémio a Dog 

Institute - Ponte de lima. _______________________ _ 

_ 4.14 - ICNF Instituto de Conservação da Natureza e Florestas, I.P. - Emissão de parecer 

relativo ao pedido de autorização prévia para as ações de (re)arborização de Navigator 

Forest Portugal, S.A. - P _ARB_03891a. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade dar 

parecer favorável 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 2 de novembro de 

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

Portugal, S.A. -P _ARB_038918. __________________ _ 
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_4.15 - 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 Navigator 

Forest Portugal, S.A. - P _ARB_039150. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade dar 

parecer favorável nos termos e para os efeitos do disposto no n2 1 do artigo 92 do Decreto

Lei n'. 96/2013, de 19 de Julho, atualizado e republicado pela Lei n.' 77/2017 de 17 de 

Agosto, considerando a informação prestada pelos serviços técnicos a 9 de novembro de 

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

Portugal, S.A. -P _ARB_039150. __________________ _ 

_ 4.16 - ICNF Instituto de Conservação da Natureza e Florestas, I.P. - Pedido de 

autorização prévia para as ações de rearborização de Navigator Forest Portugal, S.A. 

Código de Registo P _ARB_0386S0 - Diligências Complementares. A Câmara Municipal 

deliberou por unanimidade manter o parecer desfavorável, considerando a informação 

prestada pelos serviços técnicos a 23 de novembro de 2018, ao pedido de autorização prévia 

para as ações de {re)arborização de Navigator Forest Portugal, S.A. -P _ARB_038650. __ _ 

_ 4.17 - ICNF Instituto de Conservação da Natureza e Florestas, I.P. - Pedido de 

autorização prévia para as ações de rearborização de Navlgator Forest Portugal, S.A. 

Código de Registo P _ARB_038221 • Diligências Complementares. A Câmara Municipal 

deliberou por unanimidade manter o parecer desfavorável, considerando a informação 

prestada pelos serviços técnicos a 23 de novembro de 2018, ao pedido de autorização prévia 

para as ações de (re)arborização de Navigator Forest Portugal, SA -P _ARB_038221. __ _ 

_ 4.18 • ICNF Instituto de Conservação da Natureza e Florestas, I.P. - Pedido de 

autorização prévia para as ações de rearborização de Navigator Forest Portugal, S.A. 

Código de Registo P _ARB_039009 • D1I1gências Complementares. A Câmara Municipal 

deliberou por unanimidade manter o parecer desfavorável, considerando a informação 

prestada pelos serviços técnicos a 4 de dezembro de 2018, ao pedido de autorização préVia 

para as ações de (re)arborização de Navigator Forest Portugal, S.A. -P _ARB_039009. __ _ 

_ 4.19 - COOPERATIVA AGRfCOLA LlMIANA - Execução de pequenas obras na 

Cooperativa de Estorãos - Aprovação. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade 

autorizar a execução das obras solicitadas pelo arrendatário do espaço, na Cooperativa de 

Estorãos, passando as mesmas a fazer parte integrante do ediffcio. 

_4.20 - TERRA INCUBADORA DE EMPRESAS - Presente uma informação do Gabinete 

Terra respeitante à cedência da loja n2 38 do Mercado Municipal ao promotor Catarina 

Alexandra Fonseca Vale. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade autorizar a 
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cedência da loja n2 38 do Mercado M unicipal ao promotor Catarina Alexandra Fonseca Va le, 

de acordo com o proposto na informação prestada pelo Gabinete Terra, pe lo período de um 

ano. 

_ 4.21 - ASSOCIAÇÃO DE NATAÇÃO DO MINHO - Autorização para utilização das Piscinas 

Municipais de Ponte de Lima para o dia 23 de fevereiro . A Câmara Municipal deliberou por 

unanimidade autorizar a utilização das Piscinas Municipais, pela Associação de Natação do 

Minha, no dia 23 de fevereiro. _____________________ _ 

_ 4.22 - CLUBE NÁUTICO DE PONTE DE LIMA - Cedência do Auditório Rio lima para o dia 

2 de fevereiro. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade autorizar a cedência do 

Auditó ri o Ri o Lima ao Clube Náut ico de Ponte de Lima, no dia 02 de fevereiro. O Senhor 

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

se impedido. ____________________________ __ 

_ 4.23 - BALLET PONTE DE LIMA - Cedêncla do Auditório Rio Lima para o dia 13 de julho. 

A Câma ra Municipal deliberou por unanimidade autorizar a cedência do Aud itório Rio Lima 

ao Ballet de Ponte de lima, no dia 13 de julho. _______________ __ 

_ 4.24 - FRANCISCO ANTÓNIO GOMES DO VALE - Solicita autorização para a realização 

de transporte lúdico em charrete de tração de cavalos em passeios turísticos pelo 

perímetro urbano de Ponte de lima, no ano de 2019. A Câmara Municipal deliberou por 

unanimidade autorizar a circu lação de uma charrete de t ração de cava los até ao final de 

2019, com exceção dos dias em que se rea lizem eventos de interesse municipal ou 

promovidos pelo Municfpio, com o seguinte trajeto, passeio 25 de abril, l argo de Camões, 

Expolima, Ponte Medieval, Largo da Alegria e Clube Náutico, devendo acautelar as questões 

de higienização e recolha de dejetos dos animais. Mais deliberou por unanimidade autorizar 

o estacionamento da charrete na entrada da Avenida dos Plátanos, do lado esquerdo ou 

direito, conforme a sombra, com isenção de taxas. ____________ ___ __ 

_ 4.25 - lIONS CLUBE DE PONTE DE LIMA - Cedência do Restaurante da Expollma para o 

dia 19 de janeiro. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade ceder o Restaurante da 

Expolima no dia 19 de janei ro, mediante o pagamento de 250,OO€ (duzentos e cinquenta 

euros), acrescido de IVA á taxa legal em vigor, va lor que deverá ser liqUidado antes da 

rea lização do evento, situação que será verificada no dia do evento com a apresentação do 

comprovativo do pagamento emitido pelo Munidpio ao responsável pela abertura do acesso 

à Expolima, ficando desde já advertido que sem o comprovativo do pagamento não será 

permitido o acesso e util ização autori zada. M ais deliberou por unanimidade que finda a') ---, 
riI 
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utilizaç50 do espaço, deverá entregar o mesmo limpo e no exato estado em que o recebeu, 

situação que será verificada pelos serviços do Município., ____________ _ 

_ 4.26 - ASSOCIAÇÃO OE BASQUETEBOL OE VIANA DO CASTELO - Cedência do pavilhão 

da Escola Antónlo Feijó - Ratificação do despacho do Senhor Presidente da Câmara de 21 

de dezembro de 2018. 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 21 

de dezembro de 2018, de autorização de cedência do pavilhão da Escola António Feijó à 

Associação de Basquetebol de Viana do Castelo, nos dias 22 e 29 de dezembro. 

_4.27· PROPOSTA DE FIXAÇÃO DOS PREÇOS DOS BILHETES, COM IVA INCLUfDO, PARA 

OS ESPETÁCULOS A DECORRER NO TEATRO DIOGO BERNARDES EM FEVEREIRO -

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, com IVA incluído, para os espetáculos a decorrer no Teatro Diogo Bernardes, no 

mês de fevereiro de 2019. _______________________ _ 

_ 4.2B - BATOTAS - CLUBE DE DESPORTOS RADICAIS DE PONTE DE LIMA - "VIII 

RESIST~NCIA LlMIANA EM BIT" - Autorização de realização do evento desportivo no dia 20 

de janeiro. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade autorizar a realização do evento 

desde que sejam cumpridas as seguintes condições: seja garantida a circulação automóvel 

em moldes normais; que os eventuais cortes elou desvios pontuais de trânsito deverão ser 

devidamente sinalizados de acordo com a legislação em vigor e acompanhados pela PSP I 

GNR que deverá ser requisitada para o efeito pelo requerente; que em consequência dos 

cortes el ou desvios a circulação automóvel seja retomada logo que possível, causando o 

mínimo de transtorno; na zona do areal em Ponte de Lima, desde a ponte Sra. Da Guia até 

ao picadeiro existente na Alameda de S. João, o percurso seja feito junto às pedras que 

delimitam o areal da zona relvada; na Alameda de S. João ficam autorizados a isolar todo o 

corredor que está em terra, desde a ponte até ao picadeiro, entre o estacionamento e as 

pedras junto ao relvado; na Alameda de S. João não é permitido fechar qualquer lugar de 

estacionamento, ficando todo o parque disponível para os utilizadores usuais, e a rua livre 

para a circulação automóvel; não é permitida a utilização de aparelhagem sonora; não é 

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

painéis e sinais verticais; os concorrentes, participantes e demais intervenientes deverão 

cumprir escrupulosamente as normas em vigor relativas à circulação rodoviária, às 
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condições da via e nomeadamente ao Código da Estrada e sua l egislação Regulamentar; a 

entidade organizadora é responsável por eventuais prejuízos causados nas vias e a terceiros 

resultantes deste evento. ________________________ 
1 

_ 4.29 - TERRA REABILITAR - Presente uma informação do Gabinete Terra respeitante a 

candidatura apresentada pela Sr!!. Maria Joana Armada Rodrigues Alves e Bruno Manuel 

de Brito Pereira, relativa ao im6vellocalizado na Rua Formosa n2 22 e 26 e Beco das Selas 

n2 11, em Ponte de lima - Aprovação da inclusão na listagem dos edifícios em mau estado 

de conservação. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar a inclusão do 

edifício sito na Rua Formosa nº 22 e 26 e Beco das Selas nº 11 em Ponte de Lima, na listagem 

dos edifícios em mau estado de conservação, conforme proposto pelos técnicos no auto de 

vistoria. _____________________________ _ 

_ (05) ATRIBUiÇÃO DE SUBSrDIOS, ________________ _ 

_ 5.1 - ASSOCIAÇÃO CONCELHIA "FEIRAS NOVAS" - (Museu do Brinquedo Português) -

Atribuição de subsidio no âmbito do protocolo celebrado em 31 de maio de 2010. A 

Câma ra Municipal deliberou por unanimidade atribuir um subsídio no montante de 

35.950,OO{ (trinta e cinco mil novecentos e cinquenta euros), à Associação Concelhia "Feiras 

Novas", no âmbito do protocolo celebrado em 31 de maio de 2010. A Senhora Vereadora 

Dr. !! Ana Maria Machado não participou na discussão e votação deste ponto, declarando-se 

impedida, ____________________________ _ 

_ 5.2 - ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA "OS LlMIANOS" - Solicita adiantamento de subsídio. A 

Câmara Municipal deliberou por unanimidade autorizar o adiantamento de três meses 

respeitante aos meses de fevereiro a abril do subsídio anual, no montante de 11.439,69{ 

(onze mil quatrocentos e trinta e nove euros e sessenta e nove cêntimos). _____ _ 

_ 5.3 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS DA EB1 DE PONTE DE LIMA - Presente uma informação do 

Serviço de Ação Social a propor a atribuição de um subsidio destinado a custear despesas 

com o fornecimento de refeições aos jovens que integram o IIprograma Féri as Para a 

Inclusão". A Câmara Municipal deliberou por unanimidade atribuir um subsídio no 

montante de 260,OO( (duzentos e sessenta euros) à Associação de Pais da EBl de Ponte de 

lima, destinado a custear despesas com o fornecimento de refeições aos jovens que 

integram o "Programa Féri as Para a Inclusão", ________________ _ 

_ (06) APROVAÇÃO DA ATA EM MINUTA:- Nos termos dos números 3 e 4, do artigo 57', 

da l ei nº 75/2013, de 12 de Setem bro, foi deli berado por unanimidade aprovar a ata desta I~ 

reunião, em minuta, para surtir efeitos imediatos. _______________ 1 ) 

(j) 
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_ENCERRAMENTO:~ Nada mais havendo a tratar, o Excelentíssimo Presidente da Câmara 

declarou encerrada a reunião pelas dezassete horas e trinta minutos. ________ _ 

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

o Presidente, 

A Secretária, 



REUNIÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE PONTE DE LIMA 

14 DE JANEIRO DE 2019 

DECLARAÇÃO DE VOTO 

PONTO - (02) OBRAS PARTICULARES - 2.2 PROCESSO DE LOTEAMENTO N' 9/95 Pedido 
de alteração ao alvará de loteamento nO 691 96. 

Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Vereadores, propomo-nos hoje votar a alteração do 

alvará deste loteamento, aprovado com a tipologia vigente pelo executivo Municipal de então, após 

avaliação técnica especializada nas instâncias competentes. A Divisão de Obras e Urbanismo 

(DOU), aplicando o rigor que caracterizam os serviços deste município, avaliaram os diferentes 

aspetos técnicos, para o loteamento, que hoje nos propomos reavaliar. 

As infraestruturas que servem este loteamento, não se alteraram, e foi com base nestas 

infraestruturas que os técnicos deste Municipio, entenderam aprovar o Indice de ocupaÇao do solo, 

o número de habitações, a capacidade construtiva, a altitude projetada para o local, a afetaçao das 

fraçOes, tudo isto para garantir as condiçOes mlnimas necessárias aos futuros moradores deste 

loteamento. Foi com essa referência dos indices aprovados, que os moradores deste loteamento e 

zonas adjacentes, municipes desta autarquia, adquiriram os seus lotes ou residências para moradia 

permanente. 

Nem sequer, vou fazer comparações quantitativas com o que está aprovado e o que se pretende 

aprovar, porque a comparaç:io feita com números, torna bem mais clara, a diferença entre o que 

existe com aquilo que se pretende, e mostra claramente que o que se pretende nao é minimamente 

razoável, de tao díspar que é. 

o passado deve-nos fazer ponderar o futuro. 

Relembro a este executivo municipal, que o Eng.o Daniel Campelo, no inicio do seu primeiro 

mandato, negociou com o promotor do famigerado prédio "Comboio" junto à ponte da Sra. da Guia, 

a interrupçao daquela construç:io para diminuir o impacto visual arquitetónico que o mesmo teria, 

caso a construção fosse adiante conforme estava aprovada. O que se pretende fazer hoje aqui, é 

o inverso daquilo que se passou há mais de vinte anos, e aquela ação tomada pelo Eng. Daniel 

Campelo corrigindo um erro do executivo que o antecedeu, lamentavelmente receio que nao 

produza efeito em outros que o seguiram. Os moradores que adquiriram lote ou moradia neste 

loteamento ou nas zonas adjacentes, caso este executivo aprove esta alteração, em vez de ter 

DECLARAÇAO DE VOTO - PONTO - (02) OBRAS PARTICULARES - 2.2 PROCESSO DE LOTEAMENTO ND 9 / 95 Pedido de 
slteraçSo 80 alvará de loteamento nO 69/96. 



espaços abertos, com vista para o horizonte, com árvores ou jardins, como é comum na nossa 

vizinhança, vão ter como companhia, não aquele que já falei, mas um novo comboio, ao qual eu 

quero deixar bem claro, que não será com o meu contributo que esse comboio terá rodas para 

andar. 

Caso votem favoravelmente as alterações deste loteamento, entendo que não serei a única pessoa 

que terá dificuldade em compreender as razões deste executivo municipal, e coloco~me no lugar do 

munlcipe deste concelho, que se questionará porque permite este executivo o aumento da 

densidade populacional numa zona em que as infraestruturas permanecem inalteradas, 

nomeadamente os arruamentos, que são os mesmos de há mais de 20 anos, apesar do incremento 

sobejamente conhecido do parque-automóvel neste período de tempo. 

o que me apraz perguntar é o seguinte: 

o que mudou, em relação às características enunciadas, que justifique que este município se esteja 

a debruçar sobre este assunto novamente? 

Quais são os beneficios para o Municlpio e para os municipes, com esta alteração? 

Mais uma vez pergunto: 

Quais são os beneficios para o Municlpio e para os munlcipes, com esta alteração? 

Face ao que acabei de expor, voto contra esta proposta. 

DECLARAÇÁO DE VOTO - PONTO - (02) OBRAS PARTICULARES - 2.2 PROCESSO DE LOTEAMENTO N° 9 / 95 Pedido de 
a/teraç/Jo ao alvará de loteamento nO ô9 19ô. 



REUNIÃO DA CÃMARA MUNICIPAL DE PONTE DE LIMA 

14 DE JANEIRO DE 2019 

DECLARAÇÃO DE VOTO 

yX 

PONTO - (02) OBRAS PARTICULARES - 2.5 • 2.6 PROCESSO DE LOTEAMENTO N" 25/95 
Pedido de alteração ao alvará de loteamento nO 71/96. 

Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Vereadores, pelas mesmas razOes que apontei anteriormente, não 
quero votar estes pontos sem sobre eles tecer algumas consideraçOes que acho pertinentes. 

Se hoje decidirmos de forma completamente diferente, daquela da sua aprovação, passamos a ideia que o 
executivo municipal de então teve um grau de exigência superior ao que seria necessário. Esta proposta 
altera completamente, o Indice de ocupação do solo, o número de habitações, a capacidade construtiva, a 
altitude projectada para o local, a afectação das fracções, etc. etc.etc. , se votarmos favoravelmente estes 
pontos, para além das questões que já enumerei, outras ainda mais significativas poderão ser colocadas . 

Coloco-me na situação do promotor do loteamento, que vendeu um lote ao preço condicionado para 
determinado tipo de construção, e, de um momento para o outro, constata que o novo proprietário 
sobrevaloriza o bem que lhe adquiriu a si, sem fazer qualquer investimento, porque este executivo municipal 
permite ao novo proprietário, aquilo que o executivo de então lhe negou, mesmo sendo ele a pessoa que 
pagou todas as infraestruturas existentes no local. 

Coloco-me na situação de lodos aqueles que adquiriram lotes ou residências na sua envolvência, sabendo 
quais as condições estabelecidas para cada um dos lotes e de um momenlo para o outro, constatam que 
aquilo que adquiriram com determinadas condições, alteraram-se completamente perante nova decisão 
polltica, prejudicando-lhes as vistas e aumentando consideravelmente a vizinhança, assim como a 
movimentação de pessoas derivada da diferente afectaçao das ffacções, pretendida pelo requerente, 

Coloco-me na situação do cidadão comum, Que sabendo das condicionantes Que existiam, questiona-se para 
perceber quais as razões que justificam tamanha alleraçã.o, com um aumento muito significativo da densidade 
populacional, para uma zona cujas infraestruturas foram projetadas há mais de vinte anos, ficando assim 
sobrecarregadas e desajustadas à nova realidade. 

Nem tudo o Que parece é. 

E nem tudo o que é, é definitivo. 

Aceito que se façam alterações, compreendo que muitas vezes sejam necessárias, desde que bem 
justificadas e compreendidas pelo senso comum, que julgo não ser este caso, em concreto . 

Deixo esta pergunta : 

Quais do os beneficios para o Municlpio e para os municipes, com esta alleração? 

E volto a perguntar: 

Quais são os benefícios para o Município e para os municipes, com esta alteração? 

Face ao que acabei de expor, voto contra estas propostas. 

A Vice-P idente da Cãmara Municipal, 
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