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TERRA RICA DA I-IUMANIDADE 

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 01 de julho de 2019 e aprovada a 15 de julho de 

2019. ______________________ _ 

__ Para constar e para os devidos efeito2. 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, 15 de julho de 2019. 

o Presidente da Câmara Municipal de Ponte de Lima, 

(i . 
-

Victor Mendes (Eng.O) 
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01 de julho de 2019 

REUNIÃO DA CÂMARA MUNICIPAL 
DE 

PONTE DE LIMA 

Data da reunião: 01 de julho 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 

Engº Vasco Nuno Magalhães Velho de Almeida Ferraz 
Dr.ª Maria João Lima Moreira Sousa 

2 

FALTAS: o Senhor Vereador Or. Paulo Jorge da Cunha Barreiro de Sousa não 
esteve presente na reunião da Câmara Municipal, por se encontrar de férias, 
tendo sido justificada a falta. 

Início da Reunião: Quinze horas 
Encerramento: Dezassete horas e quarenta minutos 

Secretário: Técnica Superior Dr.!! Filomena Mimoso da Silva 

Prestou Colaboração Técnica: M9 Guilhermina Franco 

Resumo Diário de Tesouraria: 
Saldo ..................... 6.023.469,74 Euros 

OBS: A Ata foi aprovada por minuta 

/ 
_/ 

~ 
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PERíODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA: ______________ _ 

_ 0 Senhor Presidente da Câmara Municipal no uso da palavra propôs um Voto de 

Felicitações à Associação dos Amigos da Vaca das Cordas pela organização da tradicional 

festa da Vaca das Cordas. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar o voto de 

felicitações proposto, devendo ser dado conhecimento. ____ --,-.,---_______ _ 

_ 0 Senhor Presidente da Câmara Municipal no uso da palavra propôs um Voto de Louvor 

à Comissão de Festas de S. João. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar o 

voto de felicitações proposto, devendo ser dado conhecimento. __________ _ 

_ 0 Senhor Presidente da Câmara Municipal no uso da palavra propôs um Voto de 

Felicitação a todos quantos se envolveram na realização dos tapetes floridos nas ruas da 

Vila. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar o voto de felicitações 

proposto. ____________________________ _ 

° Senhor Presidente da Câmara Municipal no uso da palavra propôs um Voto de 

Felicitações aos funcionários do Município que colaboraram e estiveram diretamente 

envolvidos na organização dos vários eventos que se realizaram (Vaca das Cordas, Tapetes 

Floridos. _____________________________ _ 

__ 0 Senhor Presidente da Câmara Municipal continuou no uso da palavra para propor um 

Voto de Louvor à enfermeira Mónica Mimoso de Morais, pela qualidade do trabalho 

desenvolvido enquanto Presidente da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Ponte 

de Lima. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar o voto de felicitações 

proposto, devendo ser dado conhecimento. __________________ _ 

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

ao atleta limiano Fernando Pimenta pelas duas medalhas que alcançou nos Jogos Europeus 

que decorreram em Minsk, Bielorrússia. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade 

aprovar o voto de felicitações proposto, devendo ser dado conhecimento. ______ _ 

_ 0 Senhor Presidente da Câmara Municipal no uso da palavra propôs um voto de louvor 

aos jovens limianos Marta João de Sousa e Costa, Martim Rodrigues que se sagraram 

campeões nacionais na modalidade federada de Karate Kyokushim, nas categorias 12/13 

feminino e 11 masculino, respetivamente. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade 

aprovar o voto de felicitações proposto, devendo ser dado conhecimento. ______ _ 

_ 0 Senhor Presidente da Câmara Municipal no uso da palavra propôs um voto de louvor 

ao também atleta limiano Filipe Machado que se sagrou Campeão Nacional de XCM. A 
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Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar o voto de felicitações proposto, 

devendo ser dado conhecimento. _____________________ _ 

_ Intervenção dos Vereadores: _____ --' _______________ _ 

_ 0 Sr. Vereador Dr. Abel Baptista usou da palavra para propor ao Senhor Presidente da 

Câmara que, os Vereadores da oposição possam ter uma participação mais efetiva no 

processo de revisão do PDM, designadamente com a possibilidade de acesso a informação 

preparatória, ou eventualmente até com a realização de reuniões de trabalho que não 

apenas aquelas que a lei determina como obrigatórias. _____________ _ 

_ 0 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 57Q, da Lei n.Q 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 maioria com cinco votos a favor 

e uma abstenção da Senhora Vereadora Dr.ª Maria João Lima Moreira Sousa aprovar a ata 

da reunião realizada a 17 de junho de 2019, pelo que vai a mesma ser assinada pelo Exmo. 

Senhor Presidente e pela Secretária. ____________________ _ 

_ (02) OBRAS PÚBLlCAS, ___________________ _ 

_ 2.1 - EMPREITADA DE "REQUALlFICAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL DE PONTE DE 

LIMA" - Aprovação da abertura do procedimento, 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 abertura do procedimento por concurso 

público, o projeto de execução, as peças do procedimento e prazo de execução em 150 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.ª Mecia Sofia Alves Correia Martins, como vogais efetivos, a 

Chefe da Divisão Administrativa e Financeira, Dr.ª Maria Sofia Fernandes Velho de Castro 

Araújo, e o Chefe da Divisão de Estudos e Planeamento, Eng. Q Rogério Lopes Margalho de 
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Oliveira; como vogais suplentes os Técnicos Superiores Eng.º João Jácome Fernandes de 

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

Técnico Superior Eng.º José Augusto Pimenta. _________________ _ 

_ Z.Z - EMPREITADA DE "LOTEAMENTO DO PÓLO INDUSTRIAL DO GRANITO DAS PEDRAS 

FINAS" - Trabalhos a mais - Aprovação. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade 

autorizar os trabalhos a mais no valor de 37.125,00 € (trinta e sete mil cento e vinte e cinco 

euros), acrescido de IVA à taxa legal em vigor. _________________ _ 

_ Z.3 - EMPREITADA DE "REQUALlFICAÇÃO DO LARGO DO PINHEIRO MANSO E 

CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS NA ENZ03 E ENZ04 - SEARA - Análise de erros e omissões -

Aprovação. 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 a 26 de junho, de aprovação dos 

erros e omissões aceites bem como da retificação do articulado. __________ _ 

_ Z.4 - EMPREITADA DE "CONSTRUÇÃO DE CAMPO MUNICIPAL DE FREIXO" - Análises de 

erros e omissões - Aprovação. 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 a 13 de 

junho, de rejeitar todos os erros identificados pela firma Tecnocampo. _______ _ 

_ Z.S - EMPREITADA DE "REMODELAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ANTIGA ESCOLA PRIMÁRIA 

DE ANAIS PARA CENTRO CULTURAL E COMUNITÁRIO DE ANAIS" - Revogação da Decisão 

de Contratar - Aprovação. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar a 

decisão de não adjudicação do procedimento nos termos da alínea a) do nº 1 do artigo 79º 

do CCP e consequente revogação da decisão de contratar nos termos do artigo 80º do 

CCP., ___________________________ _ 

_ (03), ______________________ _ 

3.1 - PROCESSO DE lOTEAMENTO Nº Z8/95 - Pedido de alteração ao alvará de 

loteamento n.º 65/96 - Lote nº 14 na Rua das Oliveiras na Freguesia da Feitosa -

Requerente: Carlos Manuel Alves da Cunha - Aprovação. A Câmara MuniCipal deliberou 

por unanimidade aprovar o pedido de alteração ao alvará de loteamento nº 65/96, lote nº 

14 na Rua das Oliveiras na Freguesia da Feitosa, requerido por Carlos Manuel Alves da 

Cunha. ________________ ~~ _____ ~-------

3.Z - PROCESSO DE lOTEAMENTO Nº 04/10 - Pedido de alteração ao alvará de 

loteamento nº Z/10, lote nºlZ na Rua Conde de Aurora, freguesia de Arca e Ponte de Lima 
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- Requerente: Manuel Dantas de Barros e Maria Amália Penha Meireles Barros - Promoção 

de discussão pública, conforme disposto no n2 2 do art.2 222 do RJUE. A Câmara Municipal 

deliberou por unanimidade aprovar a submissão do pedido de alteração ao alvará de 

loteamento nº 2/10, Lote n2 12 na Rua Conde de Aurora, freguesia de Arca e Ponte de Lima, 

apresentado por Manuel Dantas de Barros e Maria Amália Penha Meireles Barros, a 

discussão pública conforme o disposto no nº 2 do art.º 22º do RJUE. ________ _ 

_ 3.3 - PROCESSO DE LOTEAMENTO Nº 4/90 - Pedido de alteração ao alvará de 

loteamento n.º 2S/90 - Lote nº 4 na Av. Santa Baia, n2 612 em Associação de Freguesias 

do Vale do Neiva - Requerente: Albino José da Silva Araújo - Aprovação. A Câmara 

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

loteamento nº 25/90 Lote nº 4 na Av. Santa Baia, nº 612 em Associação de Freguesias do 

Vale do Neiva, requerido por Albino José da Silva Araújo. ____________ _ 

_ 3.4 - PROCESSO DE LOTEAMENTO Nº 4/90 - Pedido de alteração ao alvará de 

loteamento n.2 2S/90 - Lote nº S na Av. Santa Baia, nº 612 em Associação de Freguesias 

do Vale do Neiva - Requerente: Albino José da Silva Araújo": Aprovação. A Câmara 

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

loteamento nº 25/90 Lote nº 5 na Av. Santa Baia, nº 612 em Associação de Freguesias do 

Vale do Neiva, requerido por Albino José da Silva Araújo., ____________ _ 

_ (04) JUNTAS DE FREGUESIA.,.-_________________ _ 

_ 4.1 - FREGUESIA DE ANAIS - Apoio financeiro destinado a apoiar a realização das 

Marchas de S. João. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade atribuir uma 

comparticipação financeira no montante de 1.500,00 € (mil e quinhentos euros), destinada a 

com participar a realização das Marchas de S. João., _______________ _ 

_ 4.2 - FREGUESIA DE ANAIS - Comparticipação financeira destinada à obra de 

"Reconstrução de muro de suporte à via na Rua da Boavista". A Câmara Municipal 

deliberou por unanimidade atribuir uma comparticipação financeira de 70% até ao 

montante máximo de 2.671,20 € (dois mil seiscentos e setenta e um euros e vinte cêntimos), 

à freguesia de Anais, destinado a comparticipar a obra de "Reconstrução de muro de suporte 

à via na Rua da Boavista", 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 ARDEGÃO, FREIXO E MATO - Comparticipação financeira destinada 

à aquisição de terreno para Parque de Estacionamento. A Câmara Municipal deliberou por 

unanimidade atribuir uma comparticipação financeira no montante de 8.120,00 € (oito mil 



01 de julho de 2019 7 

cento e vinte euros), destinada a co,nparticipar a aquisição de um terreno com vista à 

construção de Parque de EstacionamE'nto. __________________ _ 

_ 4.4 - FREGUESIA DE FORNELOS E QUEIJADA - Comparticipação financeira destinada à 

obra de "Beneficiação da Rua de Chão de Mena, de parte da Rua das Cavaleiras e Travessa 

das Cavaleiras. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade A Câmara Municipal 

deliberou por unanimidade atribuir uma comparticipação financeira de 70% até ao 

montante máximo de 21.544,97 € (vinte e um mil quinhentos e quarenta e quatro euros e 

noventa e sete cêntimos), à freguesia de Fornelos e Queijada, destinado a comparticipar a 

obra de "Beneficiação da Rua de Chão de Mena, de parte da Rua das Cavaleiras e Travessa 

das Cavaleiras", a transferir para a Freguesia, após a conclusão da obra, mediante 

informação dos serviços técnicos do Município aprovando a execução dos trabalhos. ___ __ 

_ 4.5 - FREGUESIA DE FORNELOS E QUEIJADA - Comparticipação financeira destinada à 

obra de "Reconstrução de muro de suporte à via na Rua do Anquião". A Câmara Municipal 

deliberou por unanimidade atribuir uma comparticipação financeira de 70% até ao 

montante máximo de 3.339,00 € (três mil trezentos e trinta e nove euros), à freguesia de 

Fornelos e queijada, destinado a comparticipar a obra de "Reconstrução de muro de suporte 

à via na Rua do Anquião", a transferir para a Freguesia, após a conclusão da obra, mediante 

informação dos serviços técnicos do Município aprovando a execução dos trabalhos. __ __ 

_ 4.6 - FREGUESIA DE REFOIOS DO LIMA - Apoio financeiro destinado a apoiar a edição e 

o lançamento do livro "Uma visita a Refoios do Lima". A Câmara Municipal deliberou por 

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

1.171,00 € (mil cento e setenta e um euros), destinada a apoiar a edição e o lançamento do 

livro "Uma visita a Refoios do Lima". ____________________ __ 

_ (05) ASSUNTOS DIVERSOS __________________ _ 

_ 5.1 - REGULAMENTO INTERNO 'DA FIXAÇÃO DO SUPLEMENTO REMUNERATÓRIO DE 

TURNOS DO MUNiCíPIO DE PONTE DE LIMA - Aprovação. A Câmara Municipal deliberou 

por unanimidade promover a consulta pública nos termos do disposto no artigo 101Q do 

CPA. ____________________________________________________ __ 

_ S.2 - PARQUE DE PESCA DE RENDUFE - TRUTICULTURA DE ESTABULAÇÃO - Aprovação 

da abertura do concurso público, do programa de concurso e caderno de encargos. A 

Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar a abertura do concurso público, do 

programa de concurso e caderno de encargos. _________________ _ 
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_5.3 - DIREÇÃO GERAL DE CULTURA DO NORTE - Indicação de um representante do 

Município para integrar a Comissão de Avaliação da Região Norte do Programa de Apoio 

Sustentado (2018-2022) da DGArtes. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade 

indicar o Senhor Presidente da Câmara para integrar a Comissão de Avaliação da Região 

Norte do Programa de Apoio Sustentado (2018-2022) da DGArtes. _________ _ 

_ 5.4 - PROTOCOLO DE ESTÁGIO DE VERÃO ENTRE O MUNiCíPIO DE PONTE DE LIMA E A 

UNIVERSIDADE DE COIMBRA - Aluna: Jéssica Raquel Amorim Matos e Sá - Aprovação. A 

Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar o Protocolo de Estágio de Verão. _ 

_ 5.5 - ACORDO DE EXECUÇÃO PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO À 

REDUÇÃO TARIFÁRIA - Aprovação. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade 

aprovar o Acordo de Execução para Implementação do Programa de Apoio à Redução 

Tarifária. ______________________________ _ 

_ S.6 - ASSOCIAÇÃO CONCELHIA FEIRAS NOVAS - Solicita autorização para a gestão do 

terrado da Alameda de S. João e Expolima para a realização da Feira do Cavalo. A Câmara 

Municipal deliberou por unanimidade autorizar a Associação Concelhia Feiras Novas a gerir 

o terrado da Alameda de S. João no período compreendido entre 03 a 07 de julho das 00:00 

horas até às 24:00 horas e o espaço Expolima no período compreendido entre 02 a 07 de 

julho das 00:00 horas às 24:00 horas, aquando da Feira do cavalo 2019. A senhora Vereadora 

Dr." Ana Maria Martins Machado não votou neste ponto, declarando-se impedida. ___ _ 

_ 5.7 - PONTE AMIGA - Presente o processo relativo às obras a realizar na residência da 

Sra. Rosa Jesus Rodrigues Brito, sita na Rua de Codeçais nº 818, na Freguesia de Vitorino 

das Donas, tendo como entidade intermediária o Centro Paroquial e Social da Facha. A 

Câmara Municipal deliberou por unanimidade atribuir uma comparticipação financeira até 

ao montante máximo de 4.735,50€ (quatro mil setecentos e trinta e cinco euros e cinquenta 

e sete cêntimos), de acordo com a informação técnica, para as obras a realizar na residência 

da Senhora Rosa Jesus Rodrigues Brito, sita na Rua de Codeçais nº 818, na freguesia de 

Vitorino das Donas, a transferir após a conclusão dos trabalhos, para o "Centro Paroquial e 

Social da Facha", entidade intermediária para a execução da mesma, mediante informação 

dos serviços técnicos deste Município, aprovando a sua execução. _________ _ 

_ 5.8 - CENTRO PAROQUIAL E SOCIAL DE FORNELOS - Cedência do Auditório Rio Lima 

para o dia 09 de agosto. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade autorizar a 

cedência do Auditório Rio Lima no dia 09 de agosto, para a realização da Festa de Final de 

Ano da Creche de S. Vicente. _______________________ --::A" 

------_._---_. -'._--~ __ o 
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_5.9 - COORDENADORA DA ESCOLA BÁSICA DE PONTE DE LIMA - Solicita autorização 

para uma visita à Quinta de Pentieiros no dia 29 de julho com um grupo de crianças do 

Jardim de Infância de Ponte de Lima. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade 

autorizar a visita à Quinta de Pentieiros, a título gratuito, no dia 29 de julho de um grupo de 

crianças do Jardim de Infância dEó Ponte de Lima, condicionada à disponibilidade dos 

respetivos serviços ou equipamentos, conforme informação do Chefe da Unidade de 

Recursos Naturais e Rurais. _______________________ _ 

_ 5.10 - COORDENADORA DA ESCOLA BÁSICA DE PONTE DE LIMA - Solicita autorização 

para uma visita ao Festival Internacional de Jardins no dia 23 de julho da parte da manhã. 

A Câmara Municipal deliberou por unanimidade autorizar a visita ao Festival Internacional 

de Jardins de um grupo de crianças da Escola Básica de Ponte de Lima, a título gratuito, no 

dia 23 de julho da parte da manhã, condicionada à disponibilidade dos respetivos serviços ou 

equipamentos. ___________________ ----------

_5.11 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS DE REBORDÕES SOUTO - Solicita autorização para uma 

visita ao Festival Internacional de Jardins no dia 17 de julho e à Biblioteca Municipal no dia 

09 de julho de 2019. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade autorizar a visita à 

Biblioteca Municipal no âmbito das atividades de prolongamento de horário, no dia 09 de 

julho da parte da manhã. Mais deliberou por unanimidade autorizar a visita ao Festival 

Internacional de Jardins no âmbito das atividades de prolongamento de horário, a título 

gratuito, no dia 17 de julho, condicionada à disponibilidade dos respetivos serviços ou 

equipamentos. ____________________________ _ 

_ 5.12 - CONFRARIA GASTRONÓMICA DO SARRABULHO - Solicita a disponibilização do 

espaço Clara Penha/Casa dos Sabores no dia 02 de julho. A Câmara Municipal deliberou 

por unanimidade autorizar a cedência do espaço Clara Penha/Casa dos Sabores no dia 02 de 

Julho, mediante o pagamento de 50,00€ (cinquenta euros), acrescido de IVA à taxa legal em 

vigor. ________________________________ _ 

_ 5.13 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS DO VALE DO NEIVA - Solicita a retificação do pedido 

objeto de deliberação de Câmara Municipal a 17 de junho, no sentido de autorizar que a 

atividade a desenvolver nos dias 9 e 10 de julho seja na Quinta de Pentieiros e não nas 

Lagoas. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade autorizar a alteração da atividade a 

desenvolver nos dias 09 e 10 de julho na Quinta de Pentieiros e conforme informação do 

Chefe da Unidade de Recursos Naturais e Rurais. ________________ _ 
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_5.14 - SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE PONTE DE LIMA - Solicita autorização para 

visitar o Festival Internacional de Jardins, Museu do Brinquedo, Centro de Interpretação da 

História de Ponte de Lima, Centro de Interpretação das Lagoas, Quinta de Pentieiros e 

utilizar a Piscina do Festival de Jardins e Piscina da Quinta de Pentieiros. A Câmara 

Municipal deliberou por unanimidade autorizar a visita ao Festival Internacional de Jardins 

no dia 22 de julho, visita ao Museu do Brinquedo no dia 04 de julho, visita ao Centro de 

Interpretação da História de Ponte de Lima no dia 25 de julho. Mais deliberou por 

unanimidade autorizar a frequentar a Piscina do Festival de Jardins no período entre 17 de 

junho a 12 de julho, mediante apresentação de seguro. Mais deliberou por unanimidade 

autorizar a realização de atividades no Centro de Interpretação das Lagoas no dia 02 de 

agosto e a realização de piquenique na Quinta de Pentieiros no dia 14 de agosto, 

condicionada à disponibilidade dos respetivos serviços ou equipamentos. ______ _ 

_ 5.15 - ICNF Instituto de Conservação da Natureza e Florestas, I.P. - Emissão de parecer 

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

Forest Portugal, S.A. - P _ARB_040467. 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 26 de junho de 2019, ao 

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

S.A. -P _ARB_040467. _______ --,-_____________ _ 

_ 5.16 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS DA ESCOLA DE VITORINO DOS PIÃES - Solicita autorização 

para visitar o Museu do Brinquedo e Festival Internacional de Jardins no dia 11 de julho. A 

Câmara Municipal deliberou por unanimidade autorizar a visita ao Museu do Brinquedo da 

parte da manhã do dia 11 de julho e visita ao Festival Internacional de Jardins da parte de 

tarde, no âmbito do programa de atividades para as férias do ATL, condicionada à 

disponibilidade dos respetivos serviços ou equipamentos. ____________ _ 

_ 5.17 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS DO CENTRO ESCOLAR DE REFOIOS DO LIMA - Solicita 

autorização para frequentar as Piscinas Municipais e do Festival de Jardins no âmbito do 

ATL-Férias de Verão. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade autorizar frequentar 

as Piscinas Municipais e as Piscinas do Festival de Jardins no período compreendido entre 24 

a 28 de junho e de 01 a 12 de julho, a título gratuito, no âmbito do ATL-Férias de Verão, 

condicionada à disponibilidade dos respetivos serviços ou equipamentos. ______ _ 

i., 
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_5.18 - TERRA REABILITAR - Presente uma informação do Gabinete Terra respeitante a 

candidatura apresentada por John Keith Paris, relativa ao imóvel localizado na Rua das 

Neves nQ 17 e 18, na Freguesia de Arca e Ponte de lima - Aprovação. A Câmara Municipal 

deliberou por unanimidade aprovar a candidatura apresentada por John Keith Paris, relativa 

ao imóvel localizado na Rua das Neves nºs 17 e 18, na Freguesia de Arca e Ponte de lima. _ 

_ 5.19 - PROPOSTA DE EMISSÃO DE PARECER DESFAVORÁVEL RELATIVAMENTE À 

CONSIGNAÇÃO DE DIREITOS DE PROSPEÇÃO E PESQUISA DE DEPÓSITOS MINERAIS DE 

LíTIO E MINERAIS ASSOCIADOS NA ZONA IDENTIFICADA COMO "ARGA" NO ÂMBITO DA 

AUDiÇÃO AOS MUNiCíPIOS PELA DIREÇÃO GERAL DE ENERGIA E GEOLOGIA - Aprovação. A 

Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar a proposta de emissão de parecer 

desfavorável relativamente à consignação de direitos de prospeção e pesquisa de depósitos 

minerais de lítio e minerais associados na zona identificada como "Arga" no âmbito da 

audição aos municípios pela Direção Geral de Energia e Geologia. _________ _ 

_ 5.20 - ELEiÇÃO DA RAINHA DAS VINDIMAS PONTE DE LIMA 2019 - Normas de 

participação - Aprovação. A Câmara Municipal deliberou por maioria com quatro votos a 

favor e duas abstenções da Senhora Vice-Presidente Eng.~ Mecia Sofia Alves Correia Martins 

e da Senhora Vereadora Dr.~ Maria João Lima Moreira Sousa, aprovar as Normas de 

Participação. ________ _ 

_ (06) ATRIBUIÇÃO DE SUBsíDIOS ________________ _ 

_ 6.1- GRUPO CULTURAL E RECREATIVO DE DANÇAS E CANTARES DE PONTE DE LlMA

Atribuição de subsídio destinado a deslocação a Sanxenxo no dia 13 de julho de 2019. A 

Câmara Municipal deliberou por unanimidade retirar o assunto. _________ _ 

_ 6.2 - RANCHO FOLCLÓRICO DE SANTA MARINHA DE ANAIS - Atribuição de subsídio 

destinado a custear despesas com a reaíização de Festival de Folclore. A Câmara Municipal 

deliberou por unanimidade atribuir um subsídio no montante de 407,00 € (quatrocentos e 

sete euros), destinado a custear despesas com a realização de Festival de Folclore, a liquidar 

após a realização do evento., _______________________ _ 

_ (07) 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 aprovar a ata desta reunião, em 

minuta, para surtir efeitos imediatos. Esta deliberação foi tomada por unanimidade. __ _ 

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

declarou encerrada a reunião pelas dezassete horas e quarenta minutos. ______ _ 

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