
~ MUNiC íPIO PONTE El t!A 

EDITAL 

_ Eng.o Viclor 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 25 de março de 2019 e aprovada a 12 de abril 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 Municipio de Ponte de 

Lima, www.cm·pontedelima.pt. _ _ _ _ ______ ______ _ 

Ponte de Lima, 12 de abril de 2019, 

o Presidente da Câmara Municipal de Ponte de Lima, 

Victor Mendes (Eng.O) 
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25 de março de 2019 

REUNIÃO OA CÂMARA MUNICIPAL 
OE 

PONTE OE LIMA 

Data da reunião: 25 de março de 2019 
Local da Reunião: Edifício dos Paços do Concelho 

PRESENÇAS: 

Presidente: 

Eng. Victor Manuel Alves Mendes 

Vereadores: 

Eng. Mecia Sofia Alves Correia Martins 

Or. Abel Lima Baptista 

Or. Ana Maria Martins Machado 

Engº Vasco Nuno Magalhães Velho de Almeida Ferraz 
Or .• Maria João Lima Moreira Sousa 

Or. Paulo Jorge da Cunha Barreiro de Sousa 

FALTAS: 

Início do Reunião: Quinze horas 
Encerramento: Dezassete horas 

2 

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

Prestou Colaboração Técnica: M9 Guilhermina Franco 

Resumo Oiário de Tesouraria: 
Saldo ........... ... .. ..... 5.355.124,08 furos 

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

__ O Senhor Presidente da Câmara Municipal de Ponte de lima no uso da palavra propôs 

que a reunião da Câmara Municipal agendada para o dia 8 de abril fosse adiada para o dia 12 

de abril, e a reunião ordinária pública, agendada para o dia 22 de abril fosse adiada para o 

dia 23 de abril. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar o proposto. __ _ 

_ Intervenção dos Vereadores: ____________________ _ 

O Senhor Vereador Dr. Abel lima Baptista no uso da palavra referiu que neste 

momento não existe Plano Municipal da Defesa da Floresta Contra Incêndios, pois o que 

existia tinha uma validade temporal que terminou em 2017, depois de 2017 houve 

alterações da legislação, havendo com toda a certeza necessidade de revisão. Face ao 

exposto, questionou a Câmara Municipal no sentido de saber se quais são os trabalhos de 

prevenção primária e prevenção secundária que estão a ser executados no Concelho; qual o 

investimento que a Câmara Municipal tem feito nesta matéria; considerando o número de 

equipas de sapadores florestais, quais são os trabalhos que tem sido feitos ao nível das 

faixas de gestão de combustível; situação dos pontos de água, se estão identificados e 

operacionais; levantamento dos estradões primários e dos caminhos florestais, se existe 

algum plano de recuperação com o objetivo de no caso de existir necessidade de os utilizar 

no combate aos incêndios florestais. ___________________ _ 

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,, ___________________ _ 

_ (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//013, 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 11 de março de 2019, pelo que vai a mesma ser assinada pelo Exmo. 

Senhor Presidente da Câmara Municipal e pela Secretária. ___________ _ 

_ (02) OBRAS PARTICULARES __________________ _ 

_ 2.1 - PROCESSO DE LOTEAMENTO N. 28/9S - Pedido de alteração ao alvará de 

loteamento n.9 65/96 - Lote n2 14, sito na Rua das Oliveiras da Freguesia da Feitosa -

Requerente: Carlos Manuel Alves da Cunha ~ Promoção de discussão pública, conforme 

disposto no n9 2 do art.2 229 do RJUE. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade a 
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discussão pública, de acordo com o disposto no nº 2 do art.º 22º do RJUE, relativa ao pedido 

de alteração ao alvará de loteamento n.º 65/96 - Lote nº 14, sito na Rua das Oliveiras da 

Freguesia da Feitosa, requerido por Ca rlos Manuel Alves da Cunha .. ________ _ 

2.2 - PROCESSO DE LOTEAMENTO NO 20/92 - Pedido de alteração ao alvará de 

loteamento n2 1/04 - Lote n2 9, sito na Rua da Vimieira n2 109, freguesia da Gemieira -

Requerente: Manuel Cerqueira de Abreu · Promoção de consulta aos proprietários por 

edital, conforme o disposto no n2 3 do art.2 62 do RME. Neste ponto usou da palavra a 

Senhora Vice-Presidente referindo que o que foi disponibilizado na plataforma foi apenas e 

só uma informação técnica vaga. Considera que nos pedidos de alteração ao alvará dos 

loteamentos as informações técnicas devem ser mais completas, devem conter o que está 

aprovado, o que se pede para alterar e a análise críti ca à proposta à luz do regulamento, 

devendo concluir com uma proposta de deferimento ou não do pedido. Referiu ainda que o 

requerente não pode alegar numa fregues ia que desconhece a morada dos res identes. O 

regu lamento municipal das edificações do Concelho de Ponte de Lima, no seu arti go 62 

estipula que a alteração da licença de operação de loteamento implica, para o requerente, a 

obrigação de indicar à Câma ra Municipal a identificação de todos os titulares dos lotes 

constantes do alvará, com documento comprovativo dessa qualidade emitido pela 

Conservatória do Registo Predial, bem como das respetivas moradas, para efeitos da sua 

notificação pa ra pronúncia. O Senhor Vereador Dr. Abe l Lima Baptista usou da palavra para 

concordar com o exposto pela Vice - Presidente da Câmara Municipal. Face ao exposto, a 

Câmara Municipal deliberou por maioria com cinco votos a favor, um voto contra do Senhor 

Vereador Eng.º Vasco Ferraz e a abstenção da Senhora Vereadora Dr.!! Ana Machado, ad iar o 

assunto para uma próxima reunião. 

_ (03) OBRAS PÚBlICAS, ___________________ _ 

_ 3.1 - EMPREITADA DE "REQUAlIFICAÇÃO DO LARGO DA LAPA" - Relatório Final. A 

Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar as propostas constantes do relatório 

final, adjudicando a empreitada de "Requalificação do Largo da Lapa" à empresa Monte & 

Monte, S.A., pelo valor de 379.907,00 euros (trezentos e setenta e nove mil novecentos e 

sete euros), ao qual acresce o IVA à taxa lega l em vigor .. ____________ _ 

_ (04) JUNTAS DE FREGUESIA _________________ _ 

_ 4.1 - FREGUESIA DE BEIRAL DO LIMA - Comparticipação financeira destinada à obra de 

"Colocação de gradeamento no Centro Cívico", A Câmara Municipal deliberou por 

unanimidade atribuir uma compa rti cipação finance ira de 12.177,00 euros {doze mil cento e 
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setenta e sete euros), à Freguesia de Beiral do Lima, destinada à obra de "Colocação de 

gradeamento no Centro Cívico", a transferir para a Freguesia, após a conclusão da obra, 

mediante informação dos serviços técnicos do Município, aprovando a execução dos 

trabalhos, ____________________________ _ 

_ (05) ASSUNTOS DIVERSDS _________________ _ 

_ S.l - ISENÇÃO DE IMT PARA APOIO A INVESTIMENTO REALIZADO NOS PÓLOS 

INDUSTRIAIS DO MUNICfplO - Aprovação. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade 

aprovar a proposta Senhor Presidente da Câmara Municipal de isenção do pagamento de 

IMT para as empresas, na aquisição de prédios ou frações autónomas de prédios urbanos, 

localizados nos Palas Empresariais e Industriais do Município, nomeadamente dos Palas 

Industriais e Empresarias da Gemieira, Queijada, Calvelo e do Granito das Pedras Finas. Mais 

deliberou por unanimidade submeter à apreciação e aprovação da Assembleia Municipal. _ 

_ 5.2 - HABITAÇÃO SOCIAL - Presente uma informação do Serviço Social a propor a 

alteração da renda mensal solicitada pela inquilina Maria Teresa Rodrigues Homem de 

Gouveia, moradora na rua da Pólvora nº 199·2º esq., em Arcozelo. A Câmara Municipal 

deliberou por unanimidade autorizar a alteração da renda mensal para 5,10 € (cinco euros e 

dez cêntimos), solicitada pela inquilina Maria Teresa Rodrigues Homem de Gouveia, 

moradora na rua da Pólvora, nº 199, 2º esq., em Arcozelo. ___________ _ 

_ 5.3 - PONTE AMIGA - Presente o processo relativo às obras a realizar na residência da 

Sr.! Matilde Lurdes da Silva Rodrigues, sita na Rua do Sobreiro nº 536, na freguesia de 

Navió e Vitorino dos Piães, tendo como entidade intermediária o "Lar Casa de Magalhães". 

A Câmara Municipal deliberou por unanimidade atribuir uma comparticipação financeira 

até ao montante máximo de 4.781,08 € (quatro mil setecentos e oitenta e um euros e oito 

cêntimos), de acordo com a informação técnica, a transferir após a conduc;ão dos trabalhos, 

para o "Lar Casa de Magalhães", entidade intermediária para a execução da mesma, 

mediante informação dos serviços técnicos deste Município, aprovando a sua execução, _ 

_ S.4 - PRDPOSTA DE VENDA AO PÚBLICO DA PUBLICAÇÃO "OS Carecas de Ponte de 

Uma" - Aprovação. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar a proposta 

relativa ao valor da venda ao público da publicação "Os Carecas de Ponte de Lima", pelo 

valor unitário de S,OO€ (cinco euros). 

_S.5 - ART'IN LIMA - MOSTRA DE ARTE CONTEMPORÂNEA SOB O SIGNO DE BACO -

Aprovação das condições de participação. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade 

aprovar as condições de participação, ___________________ _ 
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_ 5.6 - 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_039009. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade dar 

parecer favorável nos termos e para os efeitos do disposto no nº 1 do artigo 9Q do Decreto

l ei nº. 96/2013, de 19 de Julho, atualizado e republicado pela l ei n.º 77/2017 de 17 de 

Agosto, considerando a informação prestada pelos serviços técnicos a 6 de março de 2019, 

ao ped ido de autori zação prévia para as ações de (re) arborização de Navigator Forest 

Portugal, S.A. - P _ARB_039009. __________________ _ 

_ 5.7 - 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_038650. A Câ mara Municipal deliberou por unanimidade dar 

parecer favorável nos termos e para os efeitos do disposto no nº 1 do artigo 9º do Decreto· 

l ei 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 6 de março de 2019, 

ao ped ido de au tori zação prévia para as ações de (re) arborização de Navigator Forest 

Portugal, S.A. - P _ARB_038650. ___________________ _ 

_ 5.8 - TERRA REABILITAR - Presente uma informação do Gabinete Terra respeitante a 

candidatura apresentada por João Araújo lamas, relativa ao imóvel localizado na Rua 

Senhor de Pias nº 1644, na Freguesia da Feitosa - 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 Sen hor de Pias nº 1644, na fregues ia da Feitosa, na 

listagem dos ed ifícios em mau estado de conservação, con forme proposto pelos técnicos no 

auto de vistoria, __________________________ _ 

_ 5.9 - NEGAMIR TRANSPORTES, lDA. - Autorização para proceder à venda do lote dois 

do Pólo Industrial da Queijada à "Move Express Transportation Services, lda.1I 
-

Aprovação. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade autorizar a Negamir 

Transportes, lda., a vender o lote dois, sito no lugar de Valas, Rua do Monte das Valas, 

descrito na Conservatória do Registo Predial de Ponte de Uma sob o número 543, da 

freguesia da Queijada, inscrito na matriz predial sob o artigo 1195, à "Move Express 

Transportation Services, Lda,", condicionada às seguintes cláusulas: - "Move Express 

Transportat ion Servi ces, lda,", não poderá alienar por qualquer título o lote atrás referido, 

enquanto não concluir a construção que se proponha rea lizar aquando da compra; a 

construção referida deve iniciar-se no prazo máximo de cinco anos a contar da data da 
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escritura de compra e venda celebrada a 19 de janeiro de 2017, entre o Município e a 

Negamir Transportes, lda., sob pena de o lote de terreno, induindo benfeitorias, com 

exceção daquelas que possam ser retiradas, reverterem para o Município, bem como os 

montantes recebidos; as condições estipuladas nos pontos anteriores podem ser revistas 

pela Câmara Municipal, desde que seja justificada devidamente a pretensão; conclulda a 

construção a Câmara Municipal não pode exercer a reversão prevista nos pontos anteriores, 

sendo~lhe reconhecido o direito de preferência, devendo para este efeito o requerente da 

alienação dar preferência ao município, através de carta registada com aviso de receção, 

com as cláusulas essenciais do contrato, a pessoa a quem se pretende transmitir, o preço e 

as condições exigidas, devendo o Município exercer esse direito no prazo de 30 (trinta) dias 

a contar da data do recebimento da comunicação sob pena de caducidade; o disposto nas 

presentes condições de venda não prejudica a constituição de hipoteca, leasing, sobre o 

lote, a favor de qualquer instituição de crédito oficialmente reconhecida, para garantia de 

qualquer empréstimo nela contraído pelo seu proprietário para a realização do fim a que o 

mesmo lote se destina, sendo, porém, intransmissível o crédito resultante de tal 

empréstimo; poderá ser autorizada a instalação de unidade industrial diferente da que 

inicialmente tiver sido prevista, desde que tal seja requerido e os motivos aduzidos sejam de 

molde a justificar a respetiva alteração. 

_5.10 - PARCERIA PARA FORMAÇÃO EM CONTEXTO DE TRABALHO ENTRE O MUNIC[PIO 

DE PONTE DE LIMA E O AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE MONSERRATE - Curso Profissional 

de Técnico de Design de Equipamento - Aprovação. A Câmara Municipal deliberou por 

unanimidade aprovar a parceria para formação em contexto de trabalho entre o Município 

de Ponte de Lima e o Agrupamento de Escolas de Monserrate - Curso Profissional de 

Técnico de Design de Equipamento. 

_5.11 - MARIA ROSA DA CRUZ E CECILIA DA CRUZ PEREIRA - Proposta de venda de 

vários prédios rústicos na freguesia da Correlhã. A Câmara Municipal deliberou por 

unanimidade autorizar a aquisição dos seguintes prédiOS rústicos pelo valor total de 

40.000,00 euros (quarenta mil euros): prédio rústico sito no lugar de Bezerra, freguesia da 

Correlhã, concelho de Ponte de Lima, leira de cultivo com vinha, inscrito na matriz predial 

rústica sob o artigo 2447, omisso na Conservatória do Registo Predial de Ponte de Lima, pelo 

preço de 7.350,00 euros (sete mil trezentos e cinquenta euros); prédio rústico sito no lugar 

de Bezerra, freguesia da Correlhã, concelho de Ponte de Lima, leira de cultivo com vinha e 

oliveiras, inscrito na matriz predial rústica sob o artigo 2448, omisso na Conservatória do 



25 de março de 2019 8 

Registo Predial de Ponte de Lima, pelo preço de 7.350,00 euros (sete mil trezentos e 

cinquenta euros); prédio rústico sito no lugar de Bezerra, freguesia da Correlhã, concelho de 

Ponte de Lima, leira de cultivo com oliveiras, inscrito na matriz predial rústica sob o art igo 

2449, descrito na Conservatória do Registo Predial de Ponte de Uma sob o número 

1991/19990525, pelo preço de 7.350,00 euros (sete mil trezentos e cinquenta euros); prédio 

rúst ico sito no lugar de Bezerra, freguesia da Correlhã, conce lho de Ponte de Lima, leira de 

cult ivo com 2 tanchoeiras, inscrito na matriz predial rústica sob o arti go 2450, descrito na 

Conservatória do Registo Predial de Ponte de Lima sob o número 1992/19990525, pelo 

preço de 7.350,QO euros (sete mil trezentos e cinquenta euros); prédio rústico sito no luga r 

de Bezerra, freguesia da Correlhã, conce lho de Ponte de Lima, leira de cultivo com vinha e 

oliveiras, inscrito na matriz predial rúst ica sob o art igo 2453, omisso na Conservatória do 

Registo Predial de Ponte de Lima, pelo preço de 10.600,00 eu ros (dez mil e se iscentos 

euros); aos herdeiros de Manuel da Costa Pereira. Mais deliberou por unanimidade aprovar, 

devendo constar da escritura de compra e venda, as seguintes condições propostas pelas 

vendedoras: o Município compromete-se a criar as infraestruturas relat ivas às ligações às 

redes públicas de abastecimento de água e drenagem de águas res iduais, bem como alargar 

e in fraestruturar a via pública, cumprindo com o disposto no regulamento em vigor, 

conforme consta da planta que se anexa e se considera como fazendo parte integrante da 

presente, através dos prédios rústicos a adqu irir. ________________ _ 

_ 5.12 - NÚCLEO DE PONTE DE LIMA DA LIGA DOS COMBATENTES - Cedência do espaço 

de restauração da Expolima para o dia 10 de junho. A Câma ra Municipal deliberou por 

unanimidade autori zar a cedência do Restaurante da Expolima no dia 10 de junho, mediante 

o pagamento de 250,OO€ (duzentos e cinquenta eu ros), acresc ido de IVA á taxa legal em 

vigor, valor que deverá ser liquidado antes da rea lização do evento, situação que será 

verificada no dia do evento com a apresentação do comprovat ivo do pagamento em it ido 

pelo MunicípiO ao responsável pela abertura do acesso à Expollma, ficando desde já 

advert ido que sem o comprovativo do pagamento não será permitido o acesso e utilização 

autorizada. Mais deliberou por unanimidade que finda a utilização do espaço, deverá 

entregar o mesmo limpo e no exato estado em que o recebeu, situação que será verificada 

pelos serviços do Município. 

_ 5.13 - FÁBRICA DA IGREJA DAS PARÓQUIAS DA RIBEIRA, FORNELOS E QUEIJADA -

Cedência do espaço de restauração da Expolima para os dias 03 e 04 de agosto. A Câmara 

Municipal deliberou por unanimidade autorizar a cedência do Restaurante da Expolima nos 
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dias 03 e 04 de agosto, à Fábrica da Igreja das Paróquias da Ribeira, Fornelos e Queijada, 

mediante o pagamento de 250,00€ (duzentos e cinquenta euros), acrescido de IVA á taxa 

legal em vigor, valor que deverá ser liquidado antes da realização do evento, situação que 

será verificada no dia do evento com a apresentação do comprovativo do pagamento 

emitido pelo Município ao responsável pela abertura do acesso à Expolima, ficando desde já 

advertido que sem o comprovativo do pagamento não será permitido o acesso e utilização 

autorizada. Mais deliberou por unanimidade que finda a utilização do espaço, deverá 

entregar o mesmo limpo e no exato estado em que o recebeu, situação que será verificada 

pelos serviços do Município. 

5.14 - ESCOLA DE BALLET DA CÃMARA MUNICIPAL DE PONTE DA BARCA - Cedência do 

Teatro Diogo Bernardes para o dia 30 de junho. A Câmara Municipal deliberou por 

unanimidade autorizar a cedência do Teatro Diogo Bernardes à Escola de Ballet da Câmara 

Municipal de Ponte da Barca, no dia 30 de junho, da parte de tarde. 

_5.15 - ACADEMIA DE MÚSICA FERNANDES FÃO - Cedência do Auditório Rio lima para o 

dia 18 de abril. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade autorizar a cedêncía do 

Auditório Rio Lima Academia de Música Fernandes Fão, no dia 18 de abril. _____ _ 

_ 5.16 - AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE ARCOZELO - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 

PRÉ-ESCOLAR - Cedência da sala de Ciências do Centro Educativo das Lagoas para o dia 24 

de abril. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade autorizar a cedência da sala de 

ciências do Centro Educativo das Lagoas ao Agrupamento de Escolas de Arcozelo -

Departamento de Educação Pré~Escolar, no dia 24 de abril. _________ _ 

_ 5.17· PROPOSTA DE FIXAÇÃO DO PREÇO DOS BILHETES, COM IVA INCLUíDO, PARA OS 

ESPETÁCULOS A DECORRER NO TEATRO DIOGO BERNARDES OU DA RESPONSABILIDADE 

DO MESMO EM ABRil - Aprovação. A Câm~ra 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 ou da responsabilidade do mesmo, no mês de abril de 2019. __ _ 

_ (06) ATRIBUiÇÃO DE SUBsíDIOS, ________________ _ 

_ 6.1 - CLUBE NÁUTICO DE PONTE DE LIMA - Atribuição de subsídio destinado à 

realização do "Campeonato Nacional de Esperanças 111", A Câmara Municipal deliberou por 

unanimidade atribuir um subsídio no montante de 7.500,00 € (sete mil e quinhentos euros), 

Clube Náutico de Ponte De lima, destinado à realização do "Campeonato Nacional de 

Esperanças 111", mediante celebração protocolo a estabelecer com o Clube Náutico. O Senhor 
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Vereador Dr. Abel Baptista não participou na discussão e votação deste ponto, declarando~ 

se imped ido. ______________________________________________________ __ 

_ ESPAÇO DE INTERVENÇÃO ABERTO AO PÚBLICO: Não houve in te rvenções. ________ _ 

_ (07) APROVAÇÃO DA ATA EM MINUTA:- Nos termos dos números 3 e 4, do art igo 57º, 

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

reunião, em minuta, para su rtir efe itos imed iatos. ____________________________ _ 

_ ENCERRAMENTO:- Nada mais havendo a tratar, o Excelentíssimo Presidente da Câma ra 

declarou encerrada a reunião pelas dezassete horas. __________________________ _ 

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

A Secretária, 

tkíIÁ sfc W~,,~ 'ilb )."&1,,, ~ 
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