
~ MUNi C íPIO PONTE El L:A 

EDITAL 

_ Eng.' Viclor Manuel Alves Mendes, Presidente da Câmara Municipal de 

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

artigo 56.' do Anexo I da Lei n' 75/2013, de 12 de setembro, com as alterações 

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

Ponte de Lima realizada em 03 de junho de 2019 e aprovada a 17 de junho 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, 18 de junho de 2019. 

o Presidente da Câmara Municipal de Ponte de Lima, 

-
Viclor Mendes (Eng.') 
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03 de junho de 2019 

REUNIÃO DA CÂMARA MUNICIPAL 

DE 
PONTE DE LIMA 

Data da reunião: 03 de junho 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 

Drª Ana Maria Martins Machado 
Eng" Vasco Nuno Magalhães Velho de Almeida Ferraz 
Dr.ª Maria João Lima Moreira Sousa 

Dr. Paulo Jorge da Cunha Barreiro de Sousa 

FALTAS: 

Início da Reunião: Quinze horas 
Encerramento: Dezassete horas e trinta e cinco minutos 

2 

Secretórla: Chefe de Divisão Municipal: Dr.g Maria Sofia Fernandes Velho de 
Castra Araújo 

Prestou Colaboração Técnica: Maria Guilhermina Franco 

Resumo Diário de Tesouraria: 
Soldo: 4.819.169,99 Euros 

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

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

felicitações a Fernando Pimenta pelas conquistas na Taça do Mundo de Canoagem. A 

Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar o voto de felicitações proposto, 

devendo ser dado conhecimento. ____________________ _ 

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

felicitações a João Paulo Ribeiro, atleta do ApdBraga, pela conquista do título de tetra 

campeões nacionais, desporto adaptado, na modalidade de Basquetebol. A Câmara 

Municipal deliberou por unanimidade aprovar o voto de felicitações proposto, devendo ser 

dado conhecimento. ________________________ _ 

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

pelo falecimento de Maria do Sameiro Gonçalves Cunha, trabalhadora deste Municfpio e 

atleta da EDl. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar o voto de pesar 

proposto, devendo ser dado conhecimento. ________________ _ 

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

acerca dos assuntos dela constantes. ___________________ _ 

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

cumprimento do disposto no número 2, do artigo 57º, da lei n.º 75/2013, de 12 de 

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

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

reunião realizada a 20 de maio de 2019, pelo que vai a mesma ser assinada pelo Exmo. 

Senhor Presidente e pela Secretária. ___________________ _ 

_ (02) OBRAS PARTICULARES _________________ _ 

_ 2.1 • PROCESSO DE LOTEAMENTO N2 01/12 . Pedido de alteração ao alvará de 

loteamento nº 4/12 - lote nº 8, sito na Rua do Garrano, lote nº 8, freguesia de Arca e 

Ponte de lima - Requerente: Teresa da Assunção Martins Gomes Rocha e Cristiano de 

Almeida Rocha - 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 promover a 

consulta dos restantes titulares dos lotes constantes no alvará de loteamento, por edital, 

relativamente ao pedido de alteração ao alvará de loteamento n.º 4/12 - lote nº 8, sito na 

Rua do Garrano, lote nº 8, freguesia de Arca e Ponte de lima, requerido por Teresa da 

Assunção Martins Gomes Rocha c Cristiano de Almeida Rocha. __________ _ 
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_ 2.2 - PROCESSO DE LOTEAMENTO N' 04/10 - Pedido de alteração ao alvará de 

loteamento n2 2/10, lotes n2s 9,10 e 11, freguesia de Arca e Ponte de lima - Requerente: 

Rio Sul - Empreendimentos Imobiliários, Ld.ª ~ Promoção de discussão pública, conforme 

disposto no nº 2 do art.2 222 do RJUE. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade 

aprova r a submissão do pedido de alteração ao alvará de loteamento nº 2/10, lotes nºs 9,10 

e 11, freguesia de Arca e Ponte de Lima, apresentado por Rio Su l - Empreendimentos 

Imobiliári os, ld. i!, a discussão pública conforme o disposto no nº 2 do art.º 22º do RJUE. _ 

2.3 - PROCESSO DE LOTEAMENTO N2 3/18 - Requerente: Rosa Maria Vieitas Lourenço 

- local da Obra: Rua da Qulngosta - Freguesia de Arca e Ponte de lima - Aprovação do 

licenciamento. A Câmara Municipa l deliberou por unanimidade aprovar o Processo de 

loteamento n.º 3/18, Requerido por Rosa Maria Vieitas Lourenço, sito na Rua da Quingosta, 

Freguesia de Arca e Ponte de Lima. ___________________ _ 

_ (03) OBRAS PÚBLICAS ____________________ _ 

_ 3.1 - EMPREITADA DE "REQUALlFICAÇÃO DO LARGO DO PINHEIRO MANSO E 

CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS NA EN 203 E EN 204 NA SEARA - Decisão de contratar, escolha 

do procedimento, projeto de execução, as peças do procedimento, fundamentação de não 

adjudicar por lotes, fixação do critério de adjudicação do preço mais baixo, designação do 

júri, gestor do contrato e prazo de execução. A Câmara Municipal deliberou por 

unanimidade aprovar a decisão de contratar, a abertu ra do procedimento por concu rso 

público, o projeto de execução, as peças do procedimento e prazo de execução em 150 dias. 

Mais deliberou por unanimidade optar pelo critério de adjud icação da proposta 

econom icamente mais vantajosa na modalidade de "ava liação do preço" - proposta mais 

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

Sen hora Vice-Presidente Eng.!! Mecia Sofia Alves Correia Martins, como vogais efet ivos, a 

Che fe da Divisão Administrativa e Financeira, Dr.!! Maria Sofia Fernandes Velho de Castro 

Araújo, e o Chefe da Divisão de Estudos e Planeamento, Eng.º Rogério Lopes Margalho de 

Oliveira; como vogais suplentes os Técnicos Superiores Eng.º João Jácome Fernandes de 

Almeida Fornelos e Eng.2 Luís Miguel Franco Pereira; designar como gestor do contrato o 

Técnico Superior Eng.º José Augusto Pimenta. 

_ 3.2 - EMPREITADA DE "EXECUÇÃO DE ROTUNDAS, PASSEIOS E INFRAESTRUTURAS NA 

EN 203 ENTRE O KM 21,00 E O KM 22,00 NA RUA VIA FORAL VELHO D.TERESA"· Decisão de 

contratar, escolha do procedimento, projeto de execução, as peças do procedimento, 

fundamentação de não adjudicar por lotes, fixação do critério de adjudicação do pre 
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mais baixo. designação do júri, gestor do contrato e prazo de execução. A Câmara 

Municipal deliberou por unanimidade aprovar a decisão de contratar, a abertura do 

procedimento por concurso público, o projeto de execução, as peças do procedimento e 

prazo de execução em 180 dias. Mais deliberou por unanimidade 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.i! Mecia Sofia Alves Correia Martins, como 

vogais efetivos, a Chefe da Divisão Administrativa e Financeira, Dr.i! Maria Sofia Fernandes 

Velho de Castro Araújo, e o Chefe da Divisão de Estudos e Planeamento, Eng.1I Rogério Lopes 

Margalho de Oliveira; como vogais suplentes os Técnicos Superiores Eng.º João Jácome 

Fernandes de Almeida Fornelos e Eng. 1I Luís Miguel Franco Pereira; designar como gestor do 

contrato o Técnico Superior Eng.º José Augusto Pimenta. ___________ _ 

_ (04) JUNTAS DE FREGUESIA _________________ _ 

_ 4.1- FREGUESIA DE ARCOZElO - Solicita antecipação das 2i! e 3i! tranches. A Câmara 

Municipal deliberou por unanimidade autorizar o adiantamento da 2ª e 3ª tranches do ano 

2019, com exceção da verba relativa à limpeza da rede viária. 

_4.2 - FREGUESIA DA CORRELHÃ - Pedido de comparticipação para a obra de 

/lReconstrução de muro de suporte à via na Rua do Barrai". A Câmara Municipal deliberou 

por unanimidade atribuir uma comparticipação financeira até ao montante máximo de 

4.213,SO€ (quatro mil, duzentos e treze euros e cinquenta cêntimos), à Freguesia da 

Correlhã, destinada à obra de "Reconstrução de muro de suporte à via na Rua do Barrai", a 

transferir para a Freguesia, após a conclusão da obra, mediante informação dos serviços 

técnicos do Município aprovando a execução dos trabalhos. ___________ _ 

_ 4.3 - FREGUESIA DE LABRUJA - Pedido de comparticipação para a obra de 

/lBeneflclação da Travessa da Gávia e da Rua da Capela de Nossa Senhora de Guadalupe 

(parte) ". A Câmara Municipal deliberou por unanimidade atribuir uma comparticipação 

financeira de 70% até ao montante máximo de 8.762,06€ (oito mil, setecentos e sessenta e 

dois euros e seis cêntimos), à freguesia de Labruja, destinado a comparticipar a obra de 

"Beneficiação da Travessa da Gávia e da Rua da Capela de Nossa Senhora de Guadalupe 

(parte) li, a transferir para a Freguesia, após a conclusão da obra, mediante informação dos 

serviços técnicos do Município aprovando a execução dos trabalhos. _______ _ 

_ 4.4 - FREGUESIA DE REBORDÕES SANTA MARIA· Pedido de compartlclpaç:lo para a 

obra de IIBeneficiação da Rua da Bouça do Sequeiro e Travessa de Pedrouços". A Câmara 
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Municipal deliberou por unanimidade atribuir uma compart icipação financeira de 70% até 

ao montante máximo de 14,504,62€ (catorze mil. qUinhentos e quatro euros e sessenta e 

dois cêntimos), à freguesia de Rebordões Santa Maria, destinado a comparticipar a obra de 

"Beneficiação da Rua da Bouça do Sequeiro e Travessa de Pedrouços", a transferir para a 

Freguesia, após a conclusão da obra, mediante informação dos serviços técnicos do 

Munidpio aprovando a execução dos trabalhos. 

_ 4.5 - FREGUESIA DE POlARES· Pedido de comparticipação para a obra de IIBeneficiação 

da Rua do Frade e Travessa da Regadia". A Câ mara Municipal deliberou por unanimidade 

atribuir uma comparticipação financeira de 70% até ao montante máximo de 1O.044,83€ 

(dez mil e quarenta e quatro eu ros e oitenta e três cênt imos), à freguesia de Poiares, 

destinado a comparticipar a obra de Beneficiação da Rua do Frade e Travessa da Regadia", a 

transferir para a Freguesia, após a conclusão da obra, mediante informação dos serviços 

técnicos do Munidpio aprovando a execução dos trabalhos, ___________ _ 

_ 4.6 - FREGUESIA DE REFOIOS DO LIMA - Pedido de comparticipação para a obra de 

"Reconstrução de muro de suporte na Rua da Capela da Senhora da Lapa". A Câmara 

Municipal deliberou por unanimidade atr ibuir uma compart icipação financeira de 70% até 

ao montante máximo de 2,415,21€ (dois mil quatrocentos e quinze euros e vinte e um 

cên timos), à freguesia de Refoios do lima, destinado a compart icipar a obra de 

"Reconstrução de muro de suporte na Rua da Capela da Senhora da l apa", a transferir para 

a Freguesia, após a conclusão da obra, mediante informação dos serviços técnicos do 

Munidpio aprovando a execução dos trabalhos, 

_ 4.7 - FREGUESIA DE VITORINO DAS DONAS - Aditamento ao processo de toponimia. A 

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

toponfmica da Freguesia de Vitorino das Donas. _______________ _ 

_ lOS) ASSUNTOS DIVERSOS _________________ _ 

_ 5.1 - PROPOSTA DE DECISÃO PARA AUTORIZAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO 

DE MÉDIO E LONGO PRAZO, PARA FINANCIAMENTO DA CONTRAPARTIDA NACIONAL NO 

PROJETO DE INVESTIMENTO-"PARQUE INDUSTRIAL DO GRANITO/PEDRAS FINAS, ATÉ AO 

MONTANTE DE Z.166.944,OO { - LINHA BEl PT 2020-AUTARQUIAS - Aprovação. A Câmara 

Municipal deliberou por maioria com cinco votos a favor e dois votos contra dos Senhores 

Vereadores Dr, Abel lima Baptista e Dr,i! Maria João Sousa, para efeitos do disposto na 

alfnea f) do n.2 1 do artigo 25 2 e na alínea ccc) do n,2 1 do artigo 332, ambos do Anexo I, da 

lei n,2 75/2013, de 12 de setembro na sua redação atual, conjugado com o disposto no 
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artigo 51Q da lei n.Q 73/2013, de 3 de setembro, na redação atual, autorizar a contratação 

de um empréstimo de médio e longo prazo, até ao montante de 2,166.944,OO€ (dois 

milhões, cento e sessenta e seis euros e novecentos e quarenta e quatro euros), através da 

candidatura individual na plataforma Balcão 2020, nos termos das condições definidas no 

Anexo I da proposta e de acordo com os respetivos normativos legais da linha BEl PT2020-

Autarquias, para o financiamento da contrapartida de operações de investimento, bem 

como a consulta às seguintes Instituições bancárias: Caixa Geral de Depósitos, Novo Banco, 

Millenium BCP, BPI, CCAM, Santander Totta, BIC e Montepio. __________ _ 

_ 5.2 - PROPOSTA DE NÃO-ACEITAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS EM 2019, 

COM REFERÊNCIA AO DECRETO-LEI Nº 58/2019 DE 30 DE ABRIL E EM 2020, PARA ESSE E 

PARA OS RESTANTES DIPLOMAS SECTORIAIS PUBLICADOS, NO ÂMBITO DA LEI N' 50/2018, 

DE 16 DE AGOSTO. - Aprovação. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar a 

proposta do Senhor Presidente da Câmara Municipal, propondo, face ao disposto na lei n,Q 

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 100/2018, de 28/11/2018; Decreto-Lei n.º 101/2018, de 29/11/2018; 

Decreto-lei n,º 103/2018, de 29/11/2018; Decreto-lei n,º 104/2018, de 29/11/2018; 

Decreto-lei n.Q 105/2018, de 29/11/2018; Decreto-lei n,º 106/2018, de 29/11/2018; 

Decreto-Lei n.º 107/2018, de 29/11/2018; Decreto-Lei n.º 20/2019 de 30/01/2019; Decreto

Lei n.º 22/2019 de 30/01/2019; Decreto-Lei n.º 23/2019 de 30/01/2019, e Decreto-Lei n.º 

58/2019 de 30/04/2019, no ano de 2019 e 2020, considerando não estar assegurado, 

através dos Decretos em causa, o cumprimento dos principias e garantias previstos no Art. Q 

2 da lei n.Q 50/2018, nem considerados os meios adequados e necessários à prossecução do 

quadro de atribuições e competências que lhes é cometido nos termos da lei, relembrando 

que a Carta Europeia da Autonomia local (ratificada pela Resolução da Assembleia da 

República n.Q 28/90, de 23 de Outubro) estabelece no art.Q 9.Q, n,Q 2 "que os recursos 

financeiros das autarquias locais devem ser proporcionais às atribuições previstas pela 

Constituição ou por lei", o que quanto não se pode, de momento, avaliar e verificar. Mais 

deliberou por unanimidade submeter a presente proposta à apreciação e aprovação da 

Assembleia Municipal. ________________________ _ 

_ 5.3 - PROPOSTA DE NÃO-ACEITAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS EM 2019 

E EM 2020 PREVISTAS NO DECRETO-LEI Nº 21/2019, DE 30 DE JANEIRO, PUBLICADO NO 
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ÂMBITO DA LEI N2 50/2018, DE 16 DE AGOSTO - Aprovação. A Câmara Municipal deliberou 

por unanimidade aprovar a proposta do Senhor Presidente da Câma ra Municipal, propondo, 

face ao disposto na Lei n,º 50/2018, de 16 de agosto, que a Assembleia Municipa l delibere 

não pretender exercer as competências previstas no Decreto-Lei n,º 21/2019 de 2019-01-30 

em 2019 e 2020, considerando não esta r assegu rado, através do Decreto em causa, o 

cumprimento dos principios 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 atribuições e 

competências que lhes é comet ido nos termos da lei, relembrando que a Carta Europeia da 

Autonomia Loca l (ratificada pela Resolução da Assembleia da República n,º 28/90, de 23 de 

Outubro) estabelece no art.!~ 9,º, n,º 2 "que os recursos financeiros das autarquias loca is 

devem ser proporcionais às atribuições previstas pela Const it uição ou por lei" o que não se 

pode de momento verificar e avaliar, Mais deliberou por unanimidade propor à Assembleia 

Municipal a ressalva, relativamente à não-aceitação das competências agora em causa, do 

facto de que, mesmo que os recursos financeiros a atribuir venham entretanto a ser 

acordados e publicados por despacho conforme previsto no n,º 1 do artigo 69,º do Decreto

Lei n,º 21/2019 de 30 de janei ro e respet iva Declaração de Retificação n,º 10/2019 de 25 de 

março, não existem condições para preparar atempadamente toda a estrutura 

administrat iva, logísti ca e de recu rsos humanos associadas à transferência destas novas 

competências para o ano letivo de 2019/2020, Mais deliberou por unanimidade submeter a 

presente proposta à apreciação e aprovação da Assembleia Municipal. 

_ 5.4 - REGULAMENTO DA FEIRA DE ANTIGUIDADES E VELHARIAS DE PONTE DE LIMA -

Aprovação do início do procedimento e participação procedimental. A Câmara Municipa l 

deliberou por unanimidade, cons iderando o disposto no n.º 1 do artigo 98.º do Cód igo do 

Procedimento Administ rativo (CP.A.), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 4/2015 de 7 de Janeiro, 

desencadear o procedimento de elaboração da Proposta do Regulamento da Feira de 

Ant igu idades e Ve lharias de Ponte de Lima. Mais deliberou por unanimidade que se podem 

const ituir 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 co let ivos ou proceder à defesa co let iva de interesses individuais dos seus 

associados que ca ibam no âmbito dos respetivos fins; que os interessados podem const ituir

se como tal e apresentar os seus contributos para a elaboração do projeto de Regulamento 
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da Feira de Antiguidades e Velharias do Município de Ponte de Uma, através de 

comunicação escrita que contenha nome completo, morada ou sede, profi ssão, número de 

identificação fi sca l e o respetivo endereço de correio eletrónico, dando consentimento para 

que este seja utilizado para os efeitos previstos na alín ea c) do n.2 1 do artigo 112.2 do C.P.A. 

Mais deliberou por unanimidade que a constituição como interessados e a apresentação de 

contributos devem ser dirigidos ao Presidente da Câmara Municipal, para Paços do 

Concelho, Praça da República, 4990-256 Ponte de Uma, ou através de correio eletrónico 

para gerrl l@cm-pontedellma.pt . _________ _____ ______ _ 

5.5 - REGULAMENTO DA FEIRA DE ARTESANATO - Aprovação do início do 

procedimento e participação procedimental e de revogação do protocolo celebrado com a 

PLArte a 10 de janeiro de 2011. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade, 

considerando o disposto no n.º 1 do artigo 98.2 do Código do Procedimento Administrativo 

(C.P.A.). aprovado pelo Decreto-lei n.º 4/2015 de 7 de Janeiro, desencadear o procedimento 

de elaboração da Proposta do Regulamento da Feira de Artesanato. Mais deliberou por 

unanimidade que se podem consti tuir como interessados no presente procedimento, no 

prazo de dez dias úteis, t odos aqueles que, nos termos do n.º 1 do artigo 68.2 do C.P.A., 

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

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

associações, para defender interesses coletivos ou proceder à defesa coleti va de interesses 

individuais dos seus associados que ca ibam no âmbito dos respetivos fin s; que os 

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

elaboração do projeto de Regulamento da Feira de Art esa nato do Município de Ponte de 

Uma, através de comunicação escrita que contenha nome completo, morada ou sede, 

profissão, número de identifi cação fi sca l 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 

art igo 112.2 do C.P.A. Mais deliberou por unanimidade que a constitui ção como 

interessados e a apresentação de contributos devem ser dirigidos ao Presidente da Câmara 

Municipal, para Paços do Concelho, Praça da República, 4990-256 Ponte de Uma, ou através 

de corre io elet rónico para Rcril l@cm-pontPClelimil .pt . Mais deliberou por unanimidade 

revogar o protocolo celebrado entre o Município de Ponte de lima e a PLArte a 10 de janeiro 

de 2011, com efeitos à data da entrada em vigor do novo regulamento. 

__ 5.6 - AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - Alteração de Procedimento para o Ano letivo 

2019/2020 - Aprovação. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar a 



03 de junho de 2019 10 

proposta de alteração do procedimento para o ano let ivo 2019/2020, Ação Social Escolar, 

pelo que, os beneficiários passam a receber diretamente do Município os reembolsos 

previstos no n. º 6 do art igo 29º do Decreto-Lei n.º 55/2009. __________ _ 

_ 5.7 PROPOSTA DE CONDICIONAMENTO DO TRÂNSITO, PARAGEM E 

ESTACIONAMENTO DE VIATURAS NO PRINCIPAL CAMINHO DE ACESSO À QUINTA DE 

PENTIEIROS - Aprovação. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar a 

proposta de cond icionamento do trânsito, paragem e estacionamento de viaturas no 

principal caminho de acesso à Quinta de Pentieiros, a qual fica anexa à presenta ata, como 

documento número um e se considera como fazendo parte integrante da mesma. ___ _ 

_ 5.8 - FIXAÇÃO DO PREÇO DE VENDA EM 5,00 EUROS DO LIVRO INTITULADO "5' 

FESTIVAL DE JARDINS ESCOLlNHAS DE PONTE DE LIMA" - Aprovação. A Câmara Municipal 

deliberou por unanimidade aprovar o preço de venda em 5,00 euros (com IVA incluída) do 

livro intitulado "5º Festival de Ja rdins Escolinhas de Ponte de Lima". _______ _ 

_ 5.9 - PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO PARA A FORMAÇÃO PRÁTICA EM CONTEXTO DE 

TRABALHO ENTRE O MUNICIPIO DE PONTE DE LIMA E A NOVAMENTE, PSICOLOGIA E 

DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL, LDA. CURSO DE OPERADOR AGRlCOLA

HORTICULTURA/FRUTICULTURA - Aprovação. A Câmara Municipal deliberou por 

unanimidade aprovar o Protocolo de Colaboração para a Formação Prática em Contexto de 

Trabalho entre o Município de Ponte de Lima e a Novamente, Psicologia e Desenvolvimento 

Educacional, Lda. - Curso de Operador Agrícola-Horticultura/Fruticu ltura. ______ _ 

_ 5.10 - PROTOCOLO DE FORMAÇÃO EM CONTEXTO DE TRABALHO ENTRE O MUNICIPIO 

DE PONTE DE LIMA E A EPRALlMA-ESCOLA PROFISSIONAL DO ALTO LIMA, CIPRL - CURSO 

TÉCNICO DE DESENHO DIGITAL 3D-T - DOIS ALUNOS; CURSO TÉCNICO DE DESIGN - UM 

ALUNO - Aprovação. A Câma ra Municipal deliberou por unanimidade aprovar o Protocolo 

de Form ação em Contexto de Trabalho entre o Município de Ponte de Lima e a Epralima

Escola Profissional Do Alto Lima, ClPRL - Curso Técnico De Desenho Digital 3D-T dois alunos 

e Curso Técnico de Design - um aluno. __________________ _ 

_ 5.11 - PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO ENTRE INTERVITIS-FRANCE, MUNICIPIO DE 

PONTE DE LIMA, ASSOCIAÇÂO DE MUNICIPIOS PORTUGUESES DOS VINHOS E A ARVP 

ASSOCIAÇÂO DAS ROTAS DOS VINHOS DE PORTUGAL - Ratificação da assinatura em 16 de 

maio de 2019. A Câma ra Municipal deliberou por unanimidade, nos termos e para os 

efeitos do disposto no número 3 do art igo 35º, do Anexo I, da Lei n.º 75/13 de 12 de 

setembro, ratificar a ass inatura do Protocolo de Coope ração entre Interviti s-France, 
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Município de Ponte de Uma, Associação de Municípios Portugueses dos Vinhos e a ARVP 

Associação das Rotas dos Vinhos de Portugal, pelo Senhor Presidente da Câmara Municipal 

no dia 25 de fevere'iro. ______________________ _ 

_ 5.12 - PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO ENTRE O MUNICIPIO DE PONTE DE LIMA E O 

CLUBE NÁUTICO DE PONTE DE LIMA - Aprovação. A Câmara Municipal deliberou por 

unanimidade aprovar o Protocolo de Cooperação entre o Município de Ponte de Uma e o 

Clube Náutico de Ponte de Uma. O Senhor Vereador Dr. Abel Uma Baptista não participou 

na discussão e votação deste ponto, declarando-se impedido. 

_5.13 • PROTOCOLO ENTRE O MUNiCíPIO DE PONTE DE LIMA E O GRUPO DE TEATRO 

PEQUENOS ATORES DO LIMA - Aprovação. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade 

aprovar o Protocolo entre o Município de Ponte de Uma e o Grupo de Teatro Pequenos 

Atores do Uma. ________________________ _ 

_ 5.14 • PROTOCOLO ENTRE O MUNiCíPIO DE PONTE DE LIMA E O GRUPO DE TEATRO 

GACEl- Aprovação. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar o Protocolo 

entre o Município de Ponte de Uma e o Grupo de Teatro Gacel. ________ _ 

_ 5.15 • PROTOCOLO ENTRE O MUNiCíPIO DE PONTE DE LIMA E A ASSOCIAÇÃO DE 

ESTUDANTES DA ESCOLA SUPERIOR AGRÁRIA DE PONTE DE LIMA - Aprovação. A Câmara 

Municipal deliberou por unanimidade aprovar o Protocolo entre o Município de Ponte de 

Uma e a Associação de Estudantes da Escola Superior Agrária de Ponte de Uma. ___ _ 

_ 5.16 • PROTOCOlO ENTRE O MUNiCíPIO DE PONTE DE LIMA E O GRUPO DE TEATRO 

DUPLA FACE - Aprovação. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar o 

Protocolo entre o Município de Ponte de Uma e o Grupo de Teatro Dupla Face. ___ _ 

_ 5.17· PROTOCOLO ENTRE O MUNiCíPIO DE PONTE DE LIMA E O GRUPO DE TEATRO DA 

CASA DO POVO DE S. JUlIÃO DE FREIXO - Aprovação. A Câmara Municipal deliberou por 

unanimidade aprovar o Protocolo entre o Município de Ponte de Uma e o Grupo de Teatro 

da Casa do Povo de S. Julião de Freixo. _________________ _ 

_ 5.18 • PROTOCOLO ENTRE O MUNiCíPIO DE PONTE DE LIMA E A ARTlNFACHA 

ASSOCIAÇÃO RECREATIVA E CUlTURAl- Aprovação. A Câmara Municipal deliberou por 

unanimidade aprovar o Protocolo entre o Município de Ponte de Uma e a Artinfacha 

Associação Recreativa e Cultural. ___________________ _ 

_ 5.19 - ADESÃO AO PROTOCOLO ENTRE A ANMP E A COMISSÃO PARA A CIDADANIA E A 

IGUALDADE DE GÉNERO "MUNICIPIOS SOLIDÁRIOS COM AS VíTIMAS DE VIOL~NCIA 

DOMESTICA" - Aprovação. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar a 
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proposta de adesão ao Protocolo entre a ANMP e a Comissão para a Cidadania e a Igualdade 

de Género " Municípios So lidários com as Vít imas de Violência Doméstica". _____ _ 

_ 5.20 - JOSÉ LUIs DA COSTA SOUSA - "CULTURA DA TERRA: ALMA DA ALDEIA" 

Presente uma proposta da Comissão Editorial para aquisição de 30 exemplares da obra. A 

Câ mara M unicipal deliberou por unanimidade adquirir 30 exemplares da obra "Cultura da 

Terra: Alma da Aldeia", da autori a de José Luís da Costa Sousa, pelo preço unitá rio de 15,00 

euros (q uinze euros). ______________________ __ _ 

_ 5.21 - ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DA CASTANHA - Aprovação do número e do valor 

das largadas de Torymus Sinensis destinadas à Luta Biológica contra a Vespa das Galhas do 

Castanheiro. A Câ mara Municipal deliberou por unanimidade aprovar oito largadas de 

Torymus Sinensis dest inadas à Luta Biológ ica cont ra a Vespa das Galhas do Cast anheiro, bem 

como o va lor de 210,00 € (duzentos e dez euros) mais IVA por cada uma, conforme proposto 

pelos servi ços t écnicos. ___________ ____________ _ 

_ S.22 - JOSÉ luIs DA COSTA SOUSA - Cedência do Auditório da Biblioteca Municipal 

para o dia 27 de setembro. A Câ mara Municipal deliberou por unanimidade autorizar a 

cedência do Auditó ri o da Biblioteca M unicipal, no dia 27 de set embro, a José Luís da Costa 

Sousa, para apresentação da sua obra. __________________ _ 

_ 5.23 - CASA DO POVO DE FREIXO - Cedência do Auditório Rio lima para o dia 16 de 

junho, entre as 13h30m e as 18hOOm. A Câ mara Municipa l deliberou por unanimidade 

au tori za r a cedência do Auditóri o Rio Lima à Casa do Povo de Freixo, no dia 16 de junho, 

entre as 13h30m e as 18hOOm. ___________________ _ 

_ 5.24 - ESCOLA DE MÚSICA LETHES· Cedência do Auditório Rio Lima para o dia 14 ou 21 

de julho entre as 09h30m e as 19hOOm. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade 

autori za r a cedência do Auditório Ri o Lima à Escola de Música LETHES, no dia 14 de julho 

entre as 09h30m e as 19hOOm. _____________________ _ 

_ 5.25 - AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE ARCOZELO - Solicita autorização para vi sitar o 

Museu do Brinquedo no dia 04 de junho, pelas 10hOOm, e o Festival de Jardins da parte da 

tarde, com alunos que frequentam o Centro de Apoio à Aprendizagem (CAA). A Câmara 

Munici pal deliberou por unanimidade autori zar a vi sta a tít ulo gratui to, ao Museu do 

Brinquedo no dia 04 de junho, pelas l Oh OOm, e ao Festiva l de Jardins da parte da tarde, aos 

alunos que frequentam o Centro de Apoio à Aprendizagem (CAA), do Agrupamento de 

Escolas de Arcoze lo. _________________________ _ 
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_5.26 - CENTRO PAROQUIAL E SOCIAL DE PONTE DE LIMA - Solicita autorizaç~o para 

frequentar as Piscinas do Festival Internacional de Jardins no periodo compreendido entre 

24 e 28 de junho, com as crianças do ATl. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade 

autorizar o Centro Paroquial e Social de Ponte de Uma a utilizar a Piscina do Festival 

Internacional de Jardins, a título gratuito entre os dias 24 e 28 de junho da parte da tarde, 

mediante apresentação de seguro. ___________________ _ 

_ 5.27 - AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE ARCOZELO - Solicita autorização para 

frequentar as Piscinas da Quinta de Pentielros no dia 13 de junho entre as 11:30 e as 12:30 

e entre as 14:30 e as 16:30 horas, para a realização de atividades de encerramento do 

desporto escolar 2019. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade autorizar a 

utilização pelo Grupo de Educação Física da escola sede do Agrupamento de Escolas de 

Arcozelo, das Piscinas da Quinta de Pentieiros, no dia 13 de junho entre as 11:30 e as 12:30 e 

entre as 14:30 e as 16:30 horas, para a realização de atividades de encerramento do 

desporto escolar 2019, mediante apresentação de seguro. ___________ _ 

_ 5.28 - SEMANÁRIO ALTO MINHO - Proposta Festival Internacional de Jardins/2019. A 

Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar a proposta do Semanário Alto 

Minho. 

_5.29 - ESCOLA DESPORTIVA LlMIANA - Cedência da Piscina do Festival de Jardins, 

Piscina Municipal Coberta, do Pavilhão Municipal e da Biblioteca Municipal para as Férias 

Desportivas - Verão 2019. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade autorizar a 

Escola Desportiva Umiana a utilizar a Piscina do Festival de Jardins nos dias 17, 18, 19, 20, 

21, 24, 25, 26, 27 e 28 de junho de tarde, nos dias 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11 e 12 de julho de 

manhã, mediante apresentação de seguro; a utilizar a Piscina Municipal Coberta nos dias 17, 

18,19,20,21. 24, 25, 26, 27 e 28 de junho de manhã. nos dias 1, 8, 15, 16, 18, 19, 22, 23, 25 

e 26 de julho de manhã, mediante apresentação de seguro; a utilizar o Pavilhão Municipal de 

Ponte de Uma - Ala Sul, nos dias 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27 e 28 de junho de manhã, 

nos dias 17, 18, 20, 21, 24, 25, 27 e 28 de junho de tarde, nos dias I, 2, 3,4,5,8,9, lO, 11 e 

12 de julho de manhã, nos dias I, 2, 4, 5, 8, 9, 11, 12, 15, 16, 18,19, 22, 23, 25 e 26 de julho 

de tarde, mediante apresentação de seguro; a utilizar a Biblioteca Municipal nos dias 19 e 26 

de junho de tarde, nos dias 3,10, 17 e 24 de julho de tarde. 

_5.30 - ICNF Instituto de Conservação da Natureza e Florestas, I.P. - Emissão de parecer 

relativo ao pedido de autorlzaç:l'lo prévia para as ações de (re) arborlzação de Navigator 

Forest Portugal, S.A. - P _ARB_040466. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade dar 
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parecer favorável nos termos e para os efeitos do disposto no nº 1 do arti go 9º do Decreto

Lei nº . 96/2013, de 19 de Julho, atuali zado e republicado pela Lei n.º 77/2017 de 17 de 

Agosto, considerando a informação prestada pelos serviços técnicos a 28 de maio de 2019, 

ao pedido de autorização prévia para as ações de (re) arbori zação de Navigator Forest 

Portugal, S.A. - P _ARB_040466. ___________ _ _______ _ 

_ 5.31 -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_040462. 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

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

Agosto, cons iderando a informação prestada pelos servi ços técnicos a 28 de maio de 20 19, 

ao pedido de autorização prévia para as ações de {reI arbori zação de Navigator Forest 

Portugal, S.A. - P _ARB_040462. ___________________ _ 

_ (06) ATRIBUiÇÃO DE SUBsIDIOS ________________ _ 

_ 6.1 - ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DA VACA DAS CORDAS - Atribuição de subsidio 

destinado a custear despesas com a realização do evento flVaca das Cordas 2019". A 

Câmara Municipal deliberou por unanimidade atribuir um subsídio no montante de 

2.360,00€ (dois mil trezentos e sessenta eurosJ, à Associação dos Amigos da Vaca das 

Cordas, destinado à realização da "Festa Vaca das Cordas". ___________ _ 

_ 6.2 - COMISSÃO DE FESTAS EM HONRA DE s. JOÃO - Atribuição de subsidio destinado 

a comparti cipa r as despesas com a realização das flFestas em Honra de S. João de Ponte de 

Lima". A Câma ra Municipal deliberou por unanimidade atribuir um subsíd io no montante 

de 3.100,00€ (três mil e cem eu ros), à Irmandade de S. João Baptista, destinado a 

compartici par as despesas com a rea lização das "Festas em Honra de S. João de Ponte de 

Lima". ------------------------------------------
_ 6.3 - ASSOCIAÇÃO DO GRUPO ETNOGRÁFICO INFANTIL E JUVENIL DA CASA DO POVO 

DE S. JULlÃO DE FREIXO - Atribuição de subsídio destinado a comparticipar despesas com 

a realização do 22º Festival de Folclore. A Câ mara Municipal deliberou por unanimidade 

atribuir um subsídio no montante de 407,00€ (quatrocentos e sete euros), à Associação do 

Grupo Etnográfico In fantil e Juvenil da Casa do Povo de S. Julião de Freixo, destinado a 

comparticipar as despesas com a rea lização do 22º Festival de Folclore. 

_ 6.4 - CORPO NACIONAL DE ESCUTAS - AGRUPAMENTO N' 12S7 - SÃO JOÃO DA 

RIBEIRA - Atribuição de subsídio destinado a comparticipar as despesas com a 
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participação em prova nacional. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade atribui r 

um subsídio no montante de 400,OO€ (quatrocentos euros), ao Corpo Nacional de Escutas 

Agrupamento Nº 1257 - São João Da Ribeira, destinado a compart icipar as despesas com a 

participação em prova nacional. 

_ (07) APROVAÇÃO DA ATA EM MINUTA:· Nos term os dos números 3 e 4, do artigo 57', 

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

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

_ ENCERRAMENTO:· Nada mais havendo a t ratar, o Excelentíssimo Senhor Presidente da 

Câ mara Municipal declarou encerrada a reunião pelas 17h35m. ____ _____ _ 

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

A Secretári a, 

traI'" s+ fClb~êh -klb M >,t", 7 
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DATA: 12/0412019 DE: Gonçalo Rodrigues - Unidade de Recursos Naturais e Rurais 

Mod.073/SGQ.02 

PARA: Sra. Vice-Presidente 

CC: 

Proposta de condicionamento do trânsito, paragem e 
ASSUNTO: estacionamento de viaturas no principal caminho de acesso à Quinta 

de Pentieiros 
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Informação Interna 

~ PoNTE E> t.!A 
Unidade Orgânica: Unidade de Recursos Naturais e Rurais 

Informação: 

Na sequência da análise realizada no local, serve o presente informar Vossa Exa. para a necessidade da 

introdução de alterações ao trânsito, paragem e estacionamento de viaturas no principal caminho de acesso à 

Quinta de Pentieiros. 

Estas alterações (proposta em anexo com recurso a fotografias) pretendem garantir as condições de circulação, 

bem como a fluidez do trânsito, no caminho de acesso à Quinta de Pentieiros que, como por várias vezes foi 

constatado, são extremamente dificultadas em determinados momentos do dia e períodos do ano devido ao 

estacionamento nas laterais do mesmo. 

Acresce referir, concluídos que estão dos trabalhos associados ao novo sistema de cont rolo de entradas de 

viaturas na Quinta de Pentieiros, nomeadamente com a entrada em funcionamento de uma barreira, acionada 

pela leitura de matrículas feita por uma câmara, que é imprescindível a criação de um parque check-in 

(identificado na proposta), para que os clientes do parque de campismo, bungalows e albergue, possam 

estacionar por curtos períodos, enquanto é feito o seu check-in, sem impedir ou dificultar as entradas e saídas 

de viaturas da Quinta de Pentieiros, bem como uma faixa que permita a paragem das caravanas e autocaravanas 

para o mesmo efeito (razão pela qual, na proposta, a linha amarela da faixa direi ta do caminho termina 

sensívelmente a meio do mesmo). 

À consideração superior, 

Mod . 073/SGQ. 02 

Chefe da URNR/Técnico Superior, 

Município de Ponte de Lima I Praça da República 4990·062 Ponte de Lima I Telefone: (+351) 258 900400 I 

Fax: (+351) 258900410 I E·mail: geral@cm·pontedelima.pt I Website: www.cm·pontedelima.pt 
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Exceto Parque de Campismo e Serviços 

QUINTA DE PENTlEIROS 
'--_---. • ...-_...11 a ALOJAMENTO 

o PARQUE DE CAMPISMO 

C QUINTA PEDAGÓGICA o PISCINA 
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