
~~ MUNiC íPIO PONTE El ~A 

EDITAL 

_ Eng.o Victor Manuel Alves Mendes, Presidente da Câmara Municipat de 

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

artigo 56' do Anexo t da Lei n.' 75/2013, de 12 de setembro, com as alterações 

que lhe foram introduzidas, o teor da ata da reunião da Câmara Municipat de 

Ponte de Lima realizada em 23 de abri l de 2019 e aprovada a 06 de maio 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.pl. ________________ _ 

Ponte de Lima, 06 de maio de 2019, 

o Presidente da Câmara Municipal de Ponte de Lima, 

> = 

Victor Mendes (Eng.') 
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23 de abril de 2019 

REUNIÃO DA CÃMARA MUNICIPAL 

DE 
PONTE DE LIMA 

Data da reunião: 23 de abril 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: 

Início da Reunião: Quinze horas 
Encerramento: Dezasseis horas 

2 

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

Prestou Colaboração Técnica: Mg Guilhermina Franco 

Resumo Diário de Tesouraria: 
Saldo 5.484.486,29 furos 

OBS: A Ata foi aprovada por minuta 
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_PERrODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA: _____________ _ 

_ O Senhor Presidente da Câmara Municipal no uso da palavra propôs um voto de 

felicitações à ALAM, Associação Umiana de Artes Marciais, pela conquista de seis títulos de 

campeão mundial, um de vice-campeão e três medalhas de bronze, no Campeonato do 

Mundo de Todos os Estilos, que decorreu na Expoeste, nas Caldas da Rainha. A Câmara 

Municipal deliberou por unanimidade aprovar o voto proposto devendo ser dado 

conhecimento. __________________________ _ 

O Senhor Presidente da Câmara Municipal no uso da palavra propôs um voto de 

felicitações à Escola Secundária de Ponte de lima, pela conquista por parte da equipa 

Xtreme-K, formada por alunos do Curso Profissional de Metalomecânica, do 3.2 lugar no 

concurso Land Rover 4x4 in Schools 2019, que decorreu em Coventry, no Reino Unido; do 

prémio "Best Track Performance" e do prémio "Pull Challenge Award". A Câmara Municipal 

deliberou por unanimidade aprovar o voto proposto devendo ser dado conhecimento. 

_'ntervenção dos Vereadores: ____________________ _ 

_ A Senhora Vice-Presidente, Eng.ª Mecia Martins, no uso da palavra propôs um voto de 

felicitações a Óscar Miguel Ferraz Alves Araújo, pela conquista do título, atribuído pelo Clube 

Português de Canicultura, de melhor criador de Golden Retriever do ano de 2018. A Câmara 

Municipal deliberou por unanimidade aprovar o voto proposto devendo ser dado 

conhecimento. __________________________ _ 

_ 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 572, 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 12 de abril de 2019, pelo que vai a mesma ser assinada pelo Exmo. 

Senhor Presidente e pela Secretária. 

_f 02) OBRAS PARTICULARES _________________ _ 

_ 2.1 - PROCESSO DIVERSOS N." 522/18 - REQUERENTE: Tecnocampo - Sociedade de 

Construções e Obras Públicas, S.A. - Aprovação do pedido de alteração ao alvará de 

loteamento do processo de loteamento n.!! 2 do Pólo Industrial da Gemieira, Lotes n. 2 7 e 

n. 2 8. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar o pedido de alteração ao 
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alvará de loteamento do processo de loteamento nº 2 do Pólo Industrial da Gemieira, l otes 

nºs 7 e 8, requerido por Tecnocampo - Sociedade de Construções e Obras Públicas, S.A. _ 

_ 2.2 - PROCESSO DE LOTEAMENTO N.' 13/94 - Aprovação do pedido de alteração ao 

alvará de loteamento n2 92/98 - lotes n2s 8 e 9 da Rua de Poço de Cabaços, na Freguesia 

da Feitosa - Requerente: Torre Borlido & Filhas, lda. A Câmara Municipa l deliberou por 

unanimidade aprovar o pedido de alteração ao alvará de loteamento n2 92/98, lotes nºs 8 e 

9, Rua de Poço de Cabaços, na freguesia da Feitosa, requerido por Torre Borlido & Filhas, 

Lda. 

_ 2.3 - PROCESSO DE LOTEAMENTO N •• 3/05 - aprovação do pedido de alteração ao 

alvará de loteamento n.2 2/07 - lote n.2 3, na Travessa do Mosteiro n2 13, na Freguesia de 

Vitorino das Donas - Requerente: João Maria de Amorim Martins e Maria Nazaré Sousa 

Rocha Martins. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar o pedido de 

alteração ao alvará de loteamento nº 2/07, lote nº 3, na Travessa do Mosteiro n2 13, 

freguesia de Vitorino das Donas, requerido por João Maria de Amorim Martins e Maria 

Nazaré Sousa Rocha Martins. ____________________ __ _ 

_ (03) OBRAS PÚBLICAS _________________ _ 

_ 3.1- "REQUAlIFICAÇAo DO LARGO DA LAPA" - Aprovação da minuta do contrato. A 

Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar a minuta do cont rato. ____ _ 

_ 3.2 - EMPREITADA DE "MANUTENÇÃO DO PAVIMENTO DE TODA A REDE VIÁRIA DD 

CONCElHO DE PONTE DE LIMA" - Aprovação da despesa, da decisão de contratar, da 

escolha do procedimento, do projeto de execução e das peças do procedimento, da 

fundamentação de não adjudicar por lotes, da fixação do critério de adjudicação do preço 

mais baixo, do prazo, da designação do júri e do gestor do contrato. A Câmara Municipal 

deliberou por unanimidade emitir parecer favorável à realização da despesa, aprovar a 

decisão de contratar, a abertura do procedimento por concurso público, o programa de 

concurso, caderno de encargos e prazo de execução em 2S dias. Mais deliberou por 

unanimidade não adjudicar por lotes; optar pelo critério de adjudicação da proposta 

economicamente mais vantajosa na modalidade de "avaliação do preço" - proposta mais 

baixa; designar como júri do procedimento os seguintes elementos: como Presidente a 

Senhora Vice-Presidente Eng.!! Mecia Sofia Alves Correia Martin s, como vogais efet ivos, a 

Chefe da Divisão Adm inistrativa e Financei ra, Dr. !! Maria Sofia Fernandes Velho de Castro 

Araújo, e o Chefe da Divisão dos Serviços Urbanos, Eng.º Ca rlos alberto Azevedo lima; como 

vogais suplentes os Técnicos Superiores Eng. João Pedro Coelho Pinto e Eng. Armindo 
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Brandão; designar como gestor do contrato o Técnico Superior Eng.º João Pedro Coelho 

Pinto. ___________________________ ___ 

_ (04) JUNTAS DE FREGUESIA _________________ _ 

_ 4.1- FREGUESIA DE NAVIÓ E VITORINO DOS PIÃES - Pedido de comparticipação para 

a obra de "Iluminação do acesso ao Parque de S. Simão", A Câmara Municipal deliberou 

por unanimidade atribuir uma comparticipação financeira de 70% até ao montante máximo 

de 17.923,44 euros (dezassete mil novecentos e vinte e três euros e quarenta e quatro 

cêntimos), à Freguesia de Navió e Vitorino dos Piães, destinada à obra de "Iluminação do 

acesso ao parque de S. Simão"", a transferir para a Freguesia, após a conclusão da obra, 

mediante informação dos serviços técnicos do Município aprovando a execução dos 

trabalhos. __________________________ _ 

_ 4.2 - FREGUESIA DA SEARA - Pedido de antecipação das verbas do ano de 2019. A 

Câmara Municipal deliberou por unanimidade autorizar o adiantamento da 2ª, 3!! e 4ª 

tranches do ano 2019, com exceção da verba relativa à limpeza da rede viária. ____ _ 

_ (05) ASSUNTOS DIVERSOS _________________ _ 

5.1 - PLANO DE TRANSPORTES ESCOLARES PARA O ANO LETIVO 2019/2020 -

Aprovação. A Câmara Municipal deliberou por maioria com seis votos a favor e a abstenção 

do Senhor Vereador Dr. Abel Baptista, aprovar o Plano de transportes Escolares para o ano 

letivo 2019/2020. O Senhor Vereador Dr. Abel Lima Baptista ditou para a ata ditou para a ata 

a seguinte declaração de voto: "abstenho-me porque não está garantido neste plano, 

conforme determina o Decreto-lei n.º 21/2019, o transporte gratuito para os alunos do pré

escolar, secundário e profissional, não garantindo assim, o direito a este transporte gratuito 

aos alunos do Concelho de Ponte de Lima." ________________ _ 

_ 5.2 - AQUISiÇÃO DE SERViÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO l' CICLO 

DO ENSINO BAslCO - ANO LETIVO 2019/2020 - Aprovação da abertura de procedimento, 

do programa de procedimento, do caderno de encargos e designação do gestor do 

contrato. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade autorizar a abertura do 

procedimento, aprovar o programa de procedimento e o caderno de encargos. Mais 

deliberou por unanimidade designar como gestor do contrato a Assistente Técnica, Antónia 

Sá. 

_ 5.3 - REVOGAÇÃO DO PONTO 4.7, DA REUNIÃO DA CÃMARA MUNICIPAL DO DIA 13 

DE AGOSTO DE 2018 - Aprovação. A Camara Municipal deliberou por unanimidade revogar 

o deliberado pela Câmara Municipal na reunião de 13 de agosto de 2018, ponto 4.7. __ _ 
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_ 5.4 ADITAMENTO AO PROCESSO DE TOPONIMIA DA FREGUESIA DE ARDEGÃO, 

FREIXO E MATO - Aprovação. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar o 

aditamento ao processo de toponímia da Freguesia de Ardegão, Freixo e Mato. ____ _ 

5.5 - SUSPENSÃO PARCIAL DO PDM E ESTABELECIMENTO DE MEDIDAS PREVENTIVAS 

PARA O PEDIDO DE REGULARIZAÇÃO APRESENTADO POR ANTÓNIO DE PEREIRA 

CERQUEIRA - Aprovação. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade propor à 

Assembleia Municipal a suspensão parcial do Plano Diretor Municipal de Ponte de lima e o 

consequente estabelecimento de medidas preventivas, para o pedido de regularização 

apresentado por Antón io de Pereira Cerqueira, no âmbito do Regime Extraordinário da 

Regularização de Atividades Económicas instrurdo pelo Decreto -l ei n.2 165/2014, de 5 de 

novembro, e das conclusões da ata da conferencia decisóri a, de acordo com o proposto na 

informação prestada a 28 de março de 2019, pelo Chefe da Divisão de Estudos e 

Planeamento, a qual fica a fazer parte integrante da presente. __________ _ 

_ 5.6 - PROTOCOLO DE FORMAÇÃO EM CONTEXTO DE TRABALHO ENTRE O 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE PONTE DE LIMA - ESCOLA SECUNDÁRIA DE PONTE DE 

LIMA, O MUNIC[PIO DE PONTE DE LIMA E O ALUNO RICARDO JORGE GONÇALVES BARROS 

- Curso Profissional de Técnico de Instalações Elétricas - Aprovação. A Câmara Municipal 

deliberou por unanimidade aprovar o protocolo de formação em contexto de trabalho, 

entre o Agrupamento de Escolas de Ponte de lima - Escola Secundária de Ponte de lima, o 

MunicípiO de Ponte de lima e o aluno Ricardo Jorge Gonçalves Barros - Curso Profissional de 

Técnico de Instalações Elétri cas. _ ___________________ _ 

_ S.7 - PROTOCOLO DE FORMAÇÃO EM CONTEXTO DE TRABALHO ENTRE A ESCOLA 

PROFISSIONAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DE PONTE DE LIMA, O 

MUNIC[PIO DE PONTE DE LIMA E O ALUNO VASCO DANIEL PEREIRA DE CASTRO - Curso de 

Jardinagem e Espaços Verdes - Aprovação. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade 

aprovar o protocolo de formação em contexto de trabalho entre a Escola Profissional de 

Agricultura e Desenvolvimento Rural de Ponte de lima, o Munidpio de Ponte de lima e o 

aluno Vasco Daniel Pereira De Castro - Curso de Jardinagem e Espaços Verdes. ____ _ 

_ S.B - CONSELHO DE COORDENAÇÃO DO FÓRUM SOCIEDADE E DEMOCRACIA -

presente um email a solicitar a cedência do auditório municipal nos dias 4 e 18 de outubro, 

1, 15 e 29 de novembro, com vista à realização da 111 edição de "As Novas Conferências do 

Casino" - Autorização. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade autorizar a cedência 

do auditório municipal ao Conselho de Coordenação do Fórum Sociedade e Democracia nos 
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dias 4 e 18 de outubro, 1, 15 e 29 de novembro, com vista à realização da 111 edição de "As 

Novas Conferências do Casino". 

_ 5.9 - AGRUPAMENTO DE ESCUTEIROS DO CNE 834 ANJOS DE LISBOA - Solicita 

autorização para a realização de um acampamento de 3 a 10 de agosto na zona do lima. A 

Câmara Municipal deliberou por unanimidade autorizar o Agrupamento de Escuteiros do 

CNE 834, Anjos de Lisboa, a realizar um acampamento, de 03 a 10 de agosto, na "Quinta do 

Tôpo". 

_ 5.10 - FERREIRINHA ANTUNES - Solicita autorização para apresentar no auditório da 

Biblioteca Municipal, a sua última obra literária "Contos à Lareira", no dia 17 de mala às 

21h30m. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade autorizar Ferreirinha Antunes, 

apresente no auditório da Biblioteca Municipal, no dia 17 de maio, pelas 21:30 horas, a obra 

literária "Contos à Lareira". ______________________ _ 

_ S.11 - METHAMORPHYS - ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA PARA O DESENVOLVIMENTO 

HUMANO - Solicita a cedência do auditório rio lima, no dia 31 de maio, para permitir a 

realização do Simpósio Saúde Mental. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade 

autorizar a cedência do auditório Rio Lima a METHAMORPHYS - Associação Portuguesa para 

o Desenvolvimento Humano, no dia 31 de maio, para a realização do Simpósio Saúde 

Mental. _________________________ _ 

_ S.12 - TERRA REABILITAR - Aprovação do pedido de alteração ao estipulado no n.- 1 

da cláusula nona. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar o pedido de 

alteração ao estipulado no n. Q 1 da cláusula nona, devendo ser efetuada a respetiva adenda 

ao contrato. ___________________________ _ 

_ 5.13 • 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 MAIO E JUNHO - 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 ou da responsabilidade do mesmo, nos 

meses de maio e junho. _______________________ _ 

_ (06) ATRIBUiÇÃO DE SUBsfDlOS, ________________ _ 

_ 6.1 • ASSOCIAÇÃO DE PAIS DA EB1 DE PONTE DE LIMA - Atribuição de subsídio 

destinado ao programa de férias para a inclusão - Páscoa 2019. A Câmara Municipal 

deliberou por unanimidade atribuir um subsídio no montante de 315,00 € (trezentos e 
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quinze 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 Proférias Para a 

Inclusão". ____________________________ _ 

_ 6.2 - ASSOCIAÇÃO SEMENTES ANÓNIMAS - ASSOCIAÇÃO RECREATIVA (MARCHAS 

POPULARES DA SEARA) - Pedido de atribuição de subsídio anual para participação nas 

Marchas de S. João. A Câmara Municipa l deliberou por unanimidade atribuir um subsídio 

no montante total de 2.000,00 ( (dois mil euros) à Associação Sementes Anónimas -

Associação Recreativa (Marchas Populares da Seara), divididos da seguinte forma: 1.500,00 € 

destinados a apoiar a participação e 500,00 € dest inados a apoiar a organização das Marchas 

de S. João. 

_ 6.3 - ASSOCIAÇÃO OESPORTIVA E CULTURAL OA SEARA - Pedido de atribuição de 

subsidio. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade atribuir um subsídio no montante 

de 750,OO( (setecentos e cinquenta euros), destinado a apoiar o piloto li mia no Mariano 

Pires. 

_ (07) - ESPAÇO DE INTERVENÇÃO ABERTO AO PÚBLICO: Não se registaram intervenções. 

_ (08) - APROVAÇÃO DA ATA EM MINUTA:- Nos termos dos números 3 e 4, do artigo 

57º, da Lei nº 75/2013, de 12 de Setembro, foi deliberado por unanimidade aprovar a ata 

desta reunião, em minuta, para surtir efeitos imediatos. 

_ ENCERRAMENTO:- Nada mais havendo a tratar, o Exce lentíssimo Presidente da Câmara 

Municipa l declarou encerrada a reunião pelas dezasseis horas. _________ _ 

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

o Presidente, 
-~--

A Secretária, 




