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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 56.0 do Anexo I da Lei nO 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 06 de maio de 2019 e aprovada a 20 de maio de 

2019. _______________________ _ 

_ Para constar e para os devidos efeitos se lavra o presente edital, que vai 

ser afixado nos lugares de estilo e no site do Município de Ponte de Lima, 

www.cm-pontedelima.pt. ____________________ _ 

Ponte de Lima, 20 de maio de 2019. 

o Presidente da Câmara Municipal de Ponte de Lima, 

Victor Mendes (Eng.O) 
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06 de maio de 2019 

REUN IÃO DA CÂMARA MUNICIPAL 
DE 

PONTE DE LIMA 

Data da reunião:06 de maio de 2019 
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 

Eng.Q Vasco Nuno Magalhães Velho de Almeida Ferraz 

Dr.ª Maria João lima Moreira Sousa 

Dr. Paulo Jorge da Cunha Barreiro de Sousa 
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FALTAS: A Senhora Vereadora Dr.' Ana Maria Martins Machado, não esteve presente na 
reunião da Câma ra Municipal, por se encontrar de férias, tendo sido Justificada a sua falta. 

Início da Reunião: Quinze horas 

Encerramento: Dezasseis horas e vinte minutos 

Secretário: Chefe de Divisão Municipal: Dr,fl Maria Sofia Fernandes Velho de 
Castro Araújo 

Prestou Colaboração Técnica: Mil Guilhermina Franco 

Resumo Diário de Tesouraria: 
Saldo ............ ......... 4.647.381,31 furos 

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

__ O Senhor Presidente da Câmara Municipal no uso da palavra deu conhecimento à 

Câmara Municipal do parecer desfavorável proferido ao abrigo do disposto no n.º 3 do art igo 

6º do Decreto-Lei n.º 88/90, de 16 de Março, relativo ao projeto, processo n. º MNPP0410, 

requerido pela empresa SLlPSTREAM RESOURCES PORTUGAL UNI PESSOAL, LDA. à Direção 

Gera l de Energia e Geologia, no que à cons ignação de direitos de prospeção e pesquisa de 

depósitos minerais de quartzo, feldspato, lítio e minerais associados, na zona identificada 

como "Calvelo", por considerar que este t ipo de exploração terá um severo impacto 

ambiental na zona, ao nível da fauna, da flora e dos aquíferos; por cons iderar que dadas as 

característi cas de grande dispersão dos ag lomerados populacionais no concelho de Ponte de 

Lima com expressão na zona referenciada, este tipo de exploração mineral irá também 

afetar fortemente as populações residentes nestas zonas, nomeadamente com o aumento 

do trânsito de pesados, consequentemente degradação das vias, agravamento do ruído, 

degradação da qualidade do ar, bem como todos os impactos tecnicamente con hecidos. A 

Câmara Municipal deliberou por unanimidade concordar e acompanhar o despacho de 

parecer desfavorável, proferido pelo Senhor Presidente da Câmara Municipal a 26 de março 

de 2019, relat ivo ao projeto, processo n. º MNPP0410, requerido pela empresa SLlPSTREAM 

RESOURCES PORTUGAL UNIPESSOAL, LDA. à Direção Gera l de Energia e Geologia, no que à 

cons ignação de direitos de prospeção e pesquisa de depósitos minera is de quartzo, 

feldspato, lítio e minerais associados, na zona ident ificada como "Calvelo". ______ _ 

_ 'ntervenção dos Vereadores: _____________________ _ 

__ A Senhora Vereadora Dr.ª Maria João Sousa no uso da palavra chamou a atenção da 

Câmara Municipal para o facto de o 2º e 3º ciclo da Escola António Feijó, cont inuarem sem 

quadros em condições de serem utilizados, nas sa las de aula. ___________ _ 

__ O Sen hor Pres idente e os senhores Vereadores prestaram os esclarecimentos tidos por 

necessários. 

_ ORDEM DO DIA: Presente a ordem de trabalhos, foram tomadas as segu intes resoluções 

acerca dos assuntos dela constantes .. ____________________ _ 

_ (01) APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO ANTERIOR: - A Câmara Municipal em 

cumprimento do disposto no número 2, do art igo 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 aprova r a ata da 
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reunião realizada a 23 de abril de 2019, pelo que vai a mesma ser assinada pelo Exmo. 

Senhor Presidente e pela Secretária. ___________________ _ 

_ (02) OBRAS PARTICULARES _________________ _ 

2.1 - PROCESSO DE OBRAS N2 141/ 16 - REQUERENTE: EQUIMASTER PORTUGAL, LDA. -

Solicita a isenção ou redução do valor das taxas devidas pela emissão do Alvará da Licença 

de Construção. A Câma ra Municipal deliberou por unanimidade autorizar a redução em 

50% do valor das taxas devidas pelo licenciamento da obra apresentado pela empresa 

Equ imaster Portugal, Lda., relativo ao processo de obras n2 141/16, no montante de 

1.390,95 € (mil trezentos e noventa euros e noventa e cinco cêntimos), ao abrigo da 

autorização genérica deliberada pela Assembleia Municipal na sessão de 22 de dezembro de 

2018. ___________________________ _ 

_ (03) - OBRAS PÚBLlCAS ___________________ _ 

_ 3.1 - EMPREITADA DE "CONSTRUÇÃO DO PAVILHÃO DE FEIRAS E EXPOSiÇÕES -

EXPOLlMA - REVISÃO DE PREÇOS" - Aprovação. A Câmara Municipal deliberou por 

unanimidade aprovar a revisão de preços da empreitada no valor total de 32414,32€, de 

acordo com o proposto na informação prestada pelo Chefe da Divisão de Estudos e 

Planeamento, a 29 de abril de 2019. ___________________ _ 

_ (04) JUNTAS DE FREGUESIA _________________ _ 

_ 4.1 - FREGUESIA DE CABAÇOS E FOJO-LOBAL - Aditamento ao processo de toponímia. 

A Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar o aditamento ao processo de 

toponfmia da Freguesia de Cabaços e Fojo-Lobal. _______________ _ 

_ (05) ASSUNTOS DIVERSOS __________________ _ 

_ 5.1 - PROJETO DE REGULAMENTO DE UTILIZAÇÃO DO PAVILHÃO DE FEIRAS E 

EXPOSiÇÕES - EXPOLlMA - Aprovação. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade 

aprovar o projeto de Regulamento de Utilização do Pavilhão de Feiras e Exposições -

Expolima, e submeter a consulta pública nos termos do disposto no art igo 101º do Cód igo do 

Procedimento Administrativo. _____________________ _ 

_ 5.2 - PONTE AMIGA - Presente o processo relativo às obras a realizar na residência do 

Sr. Manuel Pereira Passos Araújo, sita na Rua do Curro n2 519, na freguesia de Calheiros, 

tendo como entidade intermediária a "Alti Cepões". A Câmara Municipal deliberou por 

unanimidade atr ibuir uma compart icipação financeira até ao montante máximo de 

4.235,57€ (quatro mil duzentos e trinta e cinco eu ros e cinquenta e sete cêntimos), de 

acordo com a informação técnica, para as obras a rea lizar na residência do Sr. Manuel 



06 de maio de 2019 5 

Pereira Passos Araújo, sita na Rua do Curro nº 519, na freguesia de Ca lheiros, a transferir 

após a conclusão dos trabalhos, para a "Alti-Cepões", ent idade intermediária para a 

execução da mesma, mediante informação dos serviços técnicos deste Município, 

aprovando a sua execução. ______________________ _ 

_ 5.3 - ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE PAIS E AMIGOS DO CIDADÃO DEFICIENTE M ENTAL 

- Cedência da Piscina do Arnado no período compreendido entre 01 a 12 de julho da parte 

da manhã. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade autorizar a Associação 

Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão Deficiente Mental a utilizar a Piscina do Arnado, a 

título gratuito, entre os dias 01 e 12 de julho da parte da manhã, com exceção dos fins-de-

semana e feriados, mediante a apresentação de seguro. ____________ _ 

_ 5.4 - PROTOCOLO DE ESTÁGIO DE FORMAÇÃO EM CONTEXTO DE TRABALHO ENTRE O 

MUNiCíPIO DE PONTE DE LIMA E A ESCOLA EBS DE ARGA E LIMA - CURSO: TÉCNICO EM 

ANIMAÇÃO DE TURISMO - ALUNO: JOSÉ CARLOS SILVA PIRES - Aprovação. A Câmara 

Municipal deliberou por unanimidade aprova r o protocolo de estágio de formação em 

contexto de trabalho entre o Município de Ponte de Lima, a Escola EBS de Arga e Lima e o 

aluno José Carlos Silva Pires - Curso Técnico em Animação de Turismo. _______ _ 

_ 5.5 - ASSOCIAÇÃO MINHO E LIMA TRAIL - Cedência do Auditório Municipal para o dia 

17 de maio, entre as 19:00 e as 22:00 horas. A Câmara Municipal deliberou por 

unanimidade autorizar a cedência do Auditório Municipal à Associação Minho e Lima TRAIL, 

no dia 17 de maio, no período compreendido entre as 19:00 e as 22:00 horas. 

_ 5.6 - ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE PONTE DE LIMA - Cedência de espaço restauração 

Expolima para o dia 08 de junho. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade autorizar 

a cedência do Restaurante da Expolima à Associação Empresarial de Ponte de Lima, no dia 

08 de junho, 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. ________________ _ 

_ 5.7 - TERRA REABILITAR - Presente uma informação do Gabinete Terra respeitante a 

cand idatura apresentada por João Araújo Lamas, relativa ao imóvel loca lizado na Rua 
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Senhor de Pias, nQ 1644, na Freguesia da Feitosa - Aprovação. A Câmara Municipal 

deliberou por unanimidade aprovar a candidatura apresentada por João Araújo Lamas, 

relativo ao imóvel localizado na Rua Senhor de Pias, nQ 1644, na freguesia da Feitosa. 

_ 5.8 - ASSOCIAÇÃO DE FUTEBOL DE VIANA DO CASTELO - Solicita autorização para a 

realização do evento "Futebol de Rua" no dia 12 de maio. A Câmara Municipal deliberou 

por unanimidade autorizar a Associação de Futebol de Viana do Caste lo a realizar o evento 

"Futebol de Rua" no dia 12 de maio, disponibilizando para o efeito o espaço junto à ponte 

medieval. 

_ (06) ATRIBUiÇÃO DE SUBsfDIOS ________________ _ 

_ 6.1 - ASSOCIAÇÃO CULTURAL RECREATIVA AMIGOS DA CORRELHÃ - Atribuição de 

subsídio destinado a custear despesas com as Marchas de S. João. A Câmara Municipal 

deliberou por unanimidade atribuir um subsíd io no montante total de 2.000,00 € (dois mil 

euros) à Associação Cultural Recreativa Amigos da Correlhã, divididos da seguinte forma: 

1.500,00 € destinados a apoiar a participação e 500,00 € destinados a apoiar a organização 

das Marchas de S. João. _______________________ _ 

_ 6.2 - UNIÃO DESPORTIVA E CULTURAL DA GEMI EIRA - Atribuição de subsídio 

destinado à realização de Festival Folclórico no dia 12 de maio. A Câmara Municipal 

deliberou por unanimidade atribuir à Associação Desportiva e Cultural da Corre lhã um 

subsíd io no montante de 407,00 € (quatrocentos e sete euros), destinado a apoiar a 

realização do Festival Folclórico, no dia 12 de maio. ______________ _ 

_ 6.3 - UNIÃO DESPORTIVA E CULTURAL DA GEMIEIRA - Atribuição de subsídio destinado 

a custear despesas com a deslocação a França. A Câmara Municipal deliberou por 

unanimidade atribuir à união Desportiva e Cu ltural da Gemieira um subsídio no montante de 

750,00 € (setecentos e cinquenta euros), destinado a apoiar as despesas com a deslocação a 

França. _____________________________ _ 

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

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

reun ião, em minuta, para surtir efe itos imed iatos. ______________ _ 

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

declarou encerrada a reunião pelas dezasseis horas e vinte minutos. ________ _ 

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

~~::G~OP ,$4
11t

;;e, ~~:: 
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A Secretá ria, 

ti.I\<. S4l I? c'IQd--, 141 ho d( c.)"tIt,;? 
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