
MUNICíPIO ~~ PONTEB t!A 
TERRA RICA DA HUMANIDADE 

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 12 de agosto de 2019 e aprovada a 26 de agosto 

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, 26 de agosto de 2019. 

o Presidente da Câmara Municipal de Ponte de Lima, 

Victor Mendes (Eng.O) 
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12 de agosto de 2019 

REUNIÃO DA CÂMARA MUNICIPAL 
DE 

PONTE DE LIMA 

Data da reunião: 12 de agosto 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 

2 

Engº Vasco Nuno Magalhães Velho de Almeida Ferraz 

Dr.ª Maria João Lima Moreira Sousa 

Dr. Paulo Jorge da Cunha Barreiro de Sousa 

FALTAS: Dr. Paulo Jorge da Cunha Barreiro de Sousa, tendo sido justificada a sua 
falta por estar no gozo legal de licença parenta I. 

Início da Reunião: Quinze horas 
Encerramento: Dezassete horas 

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

Prestou Colaboração Técnica: M!! Guilhermina Franco 

Resumo Diário de Tesouraria: 
Saldo ................ ..... 6.204.381,09 euros 

OBS: A Ata foi aprovada por minuta 

/ 
L 
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PERíODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA: -------------------------------------
_Usou da palavra o Senhor Presidente da Câmara Municipal para propor um voto de 

Felicitações a Luciano Miguel Matos Vilas Boas, vencedor da 11 edição do Prémio de História 

Local Or. Manuel Monteiro. -------------------------------------------------

_0 Senhor Presidente da Câmara propôs que a reunião de câmara ordinária do dia 9 de 

setembro fosse alterada para dia 6 de setembro às 9:30h; Os Senhores Vereadores 

conco rd a ra m com a proposta apresentada . ____________________________________ _ 

_ 'ntervenção dos Vereadores: ____________________________________________ _ 

° Senhor Vereador Or. Abel Baptista usou da palavra para apresentar dois votos de 

pesar pelo falecimento de dois ex-autarcas: ° Sr. João Moreira da Silva que foi Presidente da 

Junta de Freguesia de Anais, Senhor Manuel António Correia Baptista que foi Presidente da 

Junta de F reguesia de N avió. ________________________________________________ __ 

_ Os votos apresentados foram aprovados por unanimidade, mais foi deliberado dar 

conhecimento dos mesmos à família enlutada. ------------------------------------

_0 Senhor Vereador, Or. Abel Baptista continuou no uso da palavra referindo que se 

tornou do conhecimento público que um prédio sito no Largo de Camões, aquando da 

iluminação exterior do mesmo terá estado a utilizar um ponto de luz pública/ municipal, e 

que a caixa que terá suportado a alegada ligação havia sido entretanto, retirada do local. _ 

_ 0 senhor Presidente prestou os esclarecimentos tidos por necessários. ________ _ 

_ A Senhora Vereadora Or.ª Ana Machado interveio para apresentar a nova Sr.ª Presidente 

da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Ponte de Lima, a Professora Anabela Leal 

Ferreira da Costa, bem como a nova Secretária a Senhora Or.ª Glória do Céu Boalhosa de 

Freitas. ------------------------------------------------------------------

_0 Senhor Presidente da Câmara e os Senhores Vereadores desejaram as maiores 

felicidades no exercício das funções que vão agora desempenhar. ____________________ _ 

_ 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 unanimidade aprovar a ata da 
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reunião realizada a 15 de julho de 2019, pelo que vai a mesma ser assinada pelo Exmo. 

Senhor Presidente e pela Secretária. ____________________ _ 

_ (02) OBRAS PARTICULARES __________________ _ 

_ 2.1 - PROCESSO DIVERSOS Nº 320/19 - Requerente: OI indu na - Empreendimentos 

Turísticos, Lda. - Local da Obra: Rua da Gemieira nº 10 - Freguesia da Gemieira - Presente 

uma informação técnica a propor a emissão de declaração de Interesse Público Municipal 

de ampliação do empreendimento turístico. O assunto foi deliberado por unanimidade, 

para ser deliberado em próxima reunião de Câmara. ______________ _ 

2.2 - PROCESSO DE LOTEAMENTO Nº 9/87 - Pedido de alteração ao alvará de 

loteamento n.º 2/87 - Lote nº 11 no Largo Lourenço Augusto Pereira Malheiro nº 94 na 

Freguesia de Arcozelo - Requerente: José Augusto da Silva Alves - 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 9/87 - Lote nº 11, sito no Largo Lourenço Augusto Pereira Malheiro 

nº 94 na Freguesia de Arcozelo requerido por José Augusto da Silva Alves. ______ _ 

_ (03) OBRAS PÚBLICAS ____________________ _ 

_ 3.1 - EMPREITADA DE IiREQUALlFICAÇÃO DO LARGO DO PINHEIRO MANSO E 

CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS NA EN 203 E EN 204 NA SEARA" - Relatório Final. A Câmara 

Municipal deliberou por unanimidade aprovar todas as propostas constantes do Relatório 

Fina l, adjudicando a empreitada de "Requalificação do Largo do Pinheiro Manso e 

Construção de Passeios na EN 203 e EN 204 na Seara" à empresa Inovlima - Engenharia e 

Construção, Lda., pelo valor total de 349.959,54 euros (trezentos e quarenta e nove mil 

novecentos e cinquenta e nove euros e cinquenta e quatro cêntimos), mais IVA à taxa legal 

em vigor. Mais deliberou por unanimidade aprovar a minuta do contrato. ______ _ 

_ 3.2 - EMPREITADA DE IiCONSTRUÇÃO DO CAMPO MUNICIPAL DE FREIXO" - Relatório 

Final. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar todas as propostas 

constantes do Relatório Final, adjudicando a empreitada de "Construção do Campo 

Municipal de Freixo", à empresa Construções Refoiense, Lda., pelo valor total de 

1.098.760,29 euros (um milhão noventa e oito mil setecentos e sessenta euros e vinte e 

nove cêntimos), mais IVA à taxa legal em vigor. Mais deliberou por unanimidade aprovar a 

minuta do contrato. 
----------------------------~ 
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_3.3 - EMPREITADA DE "REQUALlFICAÇÃO DO CAMPO DOS LlMIANOS - SUBSTITUiÇÃO 

DO RELVADO SINTÉTICO" - Decisão de contratar, escolha do procedimento, projeto de 

execução e das peças do procedimento, fixação do critério de adjudicação do preço mais 

baixo, júri do procedimento, 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 

30 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 o 

Senhor Vereador Eng. Vasco Nuno Magalhães Velho de Almeida Ferraz, 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 Oliveira; como vogais suplentes os Técnicos Superiores Eng.Q João Jácome 

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

contrato o Técnico Superior Eng.Q José Augusto Pimenta. ____________ _ 

_ 3.4 - EMPREITADA DE "REQUALlFICAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL DE PONTE DE 

LIMA" - 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 35 Q, do Anexo 

I, da Lei n. Q 75/13 de 12 de setembro, ratificar o despacho proferido pelo Senhor Presidente 

da Câmara a 4 de julho, de aprovação dos erros e omissões aceites bem como da retificação 

do articulado. ------------------------------
_3.5 - EMPREITADA DE "REQUALlFICAÇÃO URBANA-CENTRO cíVICO DE SÃO PEDRO 

D'ARCOS" - Revisão de Preços - Aprovação. A Câmara Municipal deliberou por 

unanimidade aprovar a revisão de preços da empreitada no valor total de 18094,89 euros 

(dezoito mil noventa e quatro euros e oitenta e nove cêntimosL acrescido de IVA à taxa legal 

em vigor de acordo com o proposto na informação prestada pelo Chefe da Divisão de 

Estudos e Planeamento, a 11 de julho de 2019. ________________ _ 

_ 3.6 - EMPREITADA DE "BENEFICIAÇÃO DA REDE VIÁRIA MUNICIPAL NA VILA DE PONTE 

DE LlMA-REQUALlFICAÇÃO DAS RUAS CONDE DE BERTIANDOS E PONTE DE CRASTO" -

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

revisão de preços da empreitada no valor total de 64.447,50 euros (sessenta e quatro mil 

quatrocentos e quarenta e sete euros e cinquenta cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal 
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em vigor, de acordo com o proposto na informação prestada pelo Chefe da Divisão de 

Estudos e Planeamento, a 11 de julho de 2019. ________________ _ 

_ 3.7 - REVOGAÇÃO DO PONTO 3.3, DA REUNIÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DO DIA 20 DE 

MAIO DE 2019 - Aprovação. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar a 

revogação do ponto 3.3 da reunião de Câmara Municipal do dia 20 de maio de 

2019. _________________________________________________________ _ 

_ 3.8 - EMPREITADA DE "ALARGAMENTO DA ATUAL REDE DE ESGOTOS - SAR1 EN306 

CABAÇOS/FREIXO" - 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 30 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 da Câmara 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 

Serviços Urbanos Eng. Carlos Alberto Azevedo Lima; como vogais suplentes os Técnicos 

Superiores Eng.º João Pedro Coelho Pinto e Eng.º Armindo Brandão; designar como gestor 

do contrato o Assistente Técnico Juvenal Coutinho. ------------------
_(04) JUNTAS DE FREGUESIA ___________________ _ 

_ 4.1 - FREGUESIA DA FEITOSA - Aditamento ao processo de toponímia. A Câmara 

Municipal deliberou por unanimidade aprovar o aditamento ao processo de fixação 

toponímica da Freguesia da Feitosa. _____________________ _ 

_ 4.2 - FREGUESIA DE ANAIS - Pedido de comparticipação para a obra de "Beneficiação 

das Ruas de Fontelo e da Valinha e Travessa de Merouços". A Câmara Municipal deliberou 

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

de 8077,22 euros (oito mil setenta e sete euros e vinte e dois cêntimosL à freguesia de 

Anais, destinada a comparticipar a obra de "Beneficiação das Ruas de Fontelo e da Valinha e 

Travessa de Merouços", a transferir para a Freguesia, após a conclusão da obra, mediante 

informação dos serviços técnicos do Município aprovando a execução dos trabalhos. __ __ 
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_4.3 - FREGUESIA DE BÁRRIO E CEPÕES - Pedido de comparticipação para aquisição de 

trator e alfaias. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade atribu ir uma 

comparticipação financeira de 70% até ao montante máximo de 19250,00 euros (dezanove 

mil duzentos e cinquenta euros), destinada à aquisição de um trator e alfaias, mediante 

celebração de protocolo a estabelecer com a Junta de Freguesia . __________ _ 

_ 4.4 - FREGUESIA DE CABRAÇÃO E MOREIRA - Pedido de comparticipação para a obra 

de IIReconstrução de muro de suporte na Rua do Vale Escuro". A Câmara Municipal 

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

montante máximo 1228,75 euros (mil duzentos e vinte e oito euros e setenta e cinco 

cêntimos), destinada a comparticipar a obra de "Reconstrução de muro de suporte na Rua 

do Vale Escuro", 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 - Pedido de comparticipação para a obra 

de IIBeneficiação da Rua de Outeiro de Vide". A Câmara Municipal deliberou por 

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

6735,88 euros (seis mil setecentos e trinta e cinco euros e oitenta e oito cêntimos), 

destinada a comparticipar a obra de "Beneficiação da Rua de Outeiro de Vide", 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 GONDUFE - Pedido de comparticipação para a obra de 

IIBeneficiação da Rua e Travessa do Aguieiro". A Câmara Municipal deliberou por 

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

34822,06 euros (trinta e quatro mil oitocentos e vinte e dois euros e seis cêntimos), 

destinada a comparticipar a obra de "Beneficiação da Rua e Travessa do Aguieiro", a 

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

técnicos do Município aprovando a execução dos trabalhos. ____________ _ 

_ 4.7 - FREGUESIA DA RIBEIRA - Pedido de comparticipação para aquisição de carrinha 

para transporte escolar. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade atribuir uma 

comparticipação financeira de 16000,00 euros (dezasseis mil euros), destinada a 

comparticipar a aquisição de uma carrinha para transporte escolar, mediante celebração de 

protocolo a estabelecer com a Junta de Freguesia ., _______________ _ 

_ 4.8 - FREGUESIA DA FEITOSA - Pedido de comparticipação para a obra de "Beneficiação 

da Travessa das Cruzes e parte da Rua das Cruzes". A Câmara Municipal deliberou por 
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unanimidade atribuir uma comparticipação financeira no montante de 19377, 86 euros 

(dezanove mil trezentos e setenta e sete euros e oitenta e seis cêntimos), destinada a 

comparticipar a obra de "Beneficiação da Travessa das Cruzes e parte da Rua das Cruzes", a 

transferir para a Freguesia, à medida da execução da obra e mediante informação dos 

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

_ (05) ASSUNTOS DIVERSOS ___________________ _ 

_ 5.1 - PROPOSTA DE ABERTURA DE PROCEDIMENTO PARA AQUISiÇÃO DE VIATURA 

PARA RECOLHA DE RESíDUOS SÓLIDOS URBANOS - Aprovação. A Câmara Municipal 

deliberou por unanimidade aprovar a abertura do procedimento por concurso público, as 

peças do procedimento. Mais deliberou por unanimidade designar como júri do 

procedimento os seguintes elementos: como Presidente a senhora Vice-Presidente da 

Câmara 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 Serviços Urbanos Eng. Carlos Alberto Azevedo Lima; como vogais suplentes a 

Técnica Superior Dr.ª Filomena Mimoso da Silva e a Coordenadora da Secção de Património 

e Aprovisionamento Maria do Carmo Lima Gomes; designar como gestor do contrato o 

Senhor António Ferraz. Mais deliberou por unanimidade designar como substituto do 

Presidente do Júri a Chefe da Divisão Administrativa e Financeira, Dr.ª Maria Sofia Fernandes 

Velho de Castro Araújo. _________________________ _ 

_ 5.2 - MAPA DE PESSOAL PARA O ANO DE 2019 - Aprovação das alterações. A Câmara 

Municipal deliberou por unanimidade aprovar as alterações ao Mapa de Pessoal para o ano 

2019. Mais deliberou por unanimidade remeter à apreciação e aprovação da Assembleia 

Municipal. ______________________________ _ 

_ 5.3 - PROPOSTA DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL- "Adjudicação do 

empréstimo mediante adesão à linha de crédito BEl PT 2020 Autarquias" - Aprovação. A 

Câmara Municipal deliberou por maioria com cinco votos a favor e uma abstenção do 

Senhor Vereador Dr. Abel Lima Baptista aprovar a proposta. Mais deliberou por maioria com 
I 

cinco votos a favor e uma abstenção do Senhor Vereador Dr. Abel Lima Baptista, remeter à 

apreciação e aprovação da Assembleia Municipal. _______________ _ 

_ 5.4 - PROPOSTA DO SENHOR VEREADOR DR. PAULO SOUSA - "Indicação dos Suplentes 

dos Representantes nos Conselhos Gerais dos Agrupamentos de Escolas" - Aprovação. A ,-

Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar a proposta. _________ _ 
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_5.5 - PROPOSTA DO SENHOR VEREADOR DR. PAULO SOUSA - "Atribuição de subsídios 

para o ano letivo 2019/2020" - Aprovação. A Câmara Municipal deliberou por 

unanimidade adiar o assunto para uma próxima reunião de Câmara. ________ _ 

_ 5.6 - TRANSPORTES ESCOLARES ANO LETIVO 2019/2020 - Aprovação das Minutas dos 

Contratos. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar as minutas dos 

contratos. _____________________________ _ 

_ 5.7 - 2ª FASE - CANDIDATURAS CENTRO COM VIDA 2019 - Aprovação da listagem 

relativa à atribuição das subvenções das candidaturas apresentadas. A Câmara Municipal 

deliberou por unanimidade aprovar a listagem relativa à atribuição das subvenções da 2.ª 

Fase de Candidaturas apresentadas ao Centro Com Vida 2019, de acordo com o proposto 

pelo Gabinete Terra. _________________________ _ 

_ 5.8 - 2ª FASE - RENOVAÇÃO DE CANDIDATURAS CENTRO COM VIDA 2019 - Aprovação 

da listagem relativa à atribuição das subvenções das candidaturas apresentadas. A Câmara 

Municipal deliberou por unanimidade aprovar a renovação das candidaturas apresentadas 

na 2.ª fase de Renovação de Candidaturas Centro Com Vida 2019, de acordo com o proposto 

pelo Gabinete Terra. _________________________ _ 

_ 5.9 - ADRIL - ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO RURAL INTEGRADO DO LIMA -

Ratificação do despacho proferido pelo Senhor Presidente da Câmara a 15 de julho de 

2019, de aceitação do cargo de Presidente da Assembleia Geral. A Câmara Municipal 

deliberou por unanimidade nos termos e para os efeitos do disposto no número 3 do artigo 

35Q, do Anexo I, da Lei n.Q 75/13 de 12 de setembro, ratificar o despacho proferido pelo 

Senhor Presidente da Câmara a 15 de julho, de aceitação do cargo de Presidente da 

Assembleia Geral. -

_5.10 - PACTO PARA O DESENVOLVIMENTO LOCAL 2030 - Aprovação. A Câmara 

Municipal deliberou por unanimidade aprovar o Pacto para o Desenvolvimento Local 

2030. __________________________________ _ 

_ 5.11 - FIXAÇÃO DO PREÇO DE VENDA EM 10,00 EUROS DA REVISTA "PONTE DE LIMA 

DO PASSADO AO PRESENTE, RUMO AO FUTURO" - Aprovação. A Câmara Municipal 

deliberou por unanimidade aprovar o preço de venda em 10,00 euros (com IVA incluído) da 

revista "Ponte de Lima do Passado ao Presente, Rumo ao Futuro". _________ _ 

_ 5.12 - ARRENDAMENTO (Para fins não habitacionais) DE UM ESPAÇO LOCALIZADO NAS 

ANTIGAS INSTALAÇÕES DA COOPERATIVA DE ESTORÃOS - Aprovação do caderno de 

encargos e programa de procedimento relativo à Sala 1. A Câmara Municipal deliberou por 
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unanimidade aprovar a abertura do procedimento por concurso público e as peças do 

procedimento relativo à Sala 1 das Antigas Instalações da Cooperativa de Estorãos. ___ _ 

_ 5.13 - REGULAMENTO DE UTILIZAÇÃO DO PAVILHÃO DE FEIRAS E EXPOSiÇÕES -

EXPOLlMA - Aprovação. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar o 

Regulamento. Mais deliberou por unanimidade remeter à apreciação e aprovação da 

Assembleia Municipal. _________________________ _ 

_ 5.14 - CONSTITUiÇÃO DE FUNDOS DE MANEIO - CPCJ 2019 - Presente uma informação 

da Chefe da Divisão Administrativa e Financeira no sentido de alterar a responsável pelo 

Funde Maneio da CPCJ. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade alterar a 

responsável pelo Fundo de Maneio da CPCJ 2019, passando a responsável a ser a atual 

Presidente da CPCJ, a Senhora Professora Anabela Leal Ferreira da Costa. ______ _ 

_ 5.15 - ASSOCIAÇÃO CONCELHIA FEIRAS NOVAS - Solicita autorização de utilização do 

terrado do Centro Histórico no período entre as 20:00 horas do dia 02 de setembro e as 

00:00 horas do dia 15 de setembro. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade 

autorizar a utilização do terrado do Centro histórico, com isenção de taxas, pela Associação 

Concelhia das Feiras Novas, no período compreendido entre as 20:00 horas do dia 02 de 

setembro e as 00:00 horas do dia 15 de setembro. A Senhora Vereadora Dr.ª Ana Machado 

não participou na discussão e votação deste ponto, declarando-se impedida. _____ _ 

_ 5.16 - ASSOCIAÇÃO CONCELHIA FEIRAS NOVAS - Solicita autorização de utilização do 

terrado e do restaurante panorâmico da Expolima, a título gratuito, no período entre as 

20:00 horas do dia 02 de setembro e as 00:00 horas do dia 15 de setembro. A Câmara 

Municipal deliberou por unanimidade autorizar a utilização do terrado e do restaurante 

panorâmico da Expolima, a título gratuito, com isenção de taxas, pela Associação Concelhia 

das Feiras Novas, no período compreendido entre as 20:00 horas do dia 02 de setembro e as 

00:00 horas do dia 15 de setembro. A Senhora Vereadora Dr.ª Ana Machado não participou 

na discussão e votação deste ponto, declarando-se impedida. ___________ _ 

_ 5.17 - ASSOCIAÇÃO CONCELHIA FEIRAS NOVAS - Solicita autorização de utilização do 

terrado adjacente ao Largo de S. João e do Pavilhão de Feiras e Exposições com isenção de 

taxas no período entre as 20:00 horas do dia 02 de setembro e as 00:00 horas do dia 15 de 

setembro. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade autorizar a utilização do terrado 

adjacente ao Largo de S. João e a utilização do Pavilhão de Feiras e Exposições, com isenção 

de taxas, pela Associação Concelhia das Feiras Novas, no período compreendido entre as 

20:00 horas do dia 02 de setembro e as 00:00 horas do dia 15 de setembro. Mais delibero 
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por unanimidade recomendar à Comissão de Festas o cuidado acrescido de não deposição 

de gorduras atendendo às características do pavimento. A Senhora Vereadora Or.ª Ana 

Machado não participou na discussão e votação deste ponto, declarando-se 

impedida. ____________________________________________________________ __ 

_ 5.18 - ASSOCIAÇÃO CONCELHIA FEIRAS NOVAS - Solicita autorização para explorar os 

Parques de Estacionamento Náutico, Arnado, Quinta de Antepaço, Parque da Guia Nort e e 

Sul, Parque Junto aos Limianos, Parque Expolima e Parque junto à ETAR entre as 14:00 

horas do dia 06 de setembro e as 00:00 horas do dia 09 de setembro. A Câmara Municipal 

deliberou por unanimidade autorizar a Associação Concelhia das Feiras Novas a explorar os 

Parques de Estacionamento do Náutico, do Arnado, da Quinta de Antepaço, Parque da Guia 

Norte e Sul, Parque Junto aos Limianos, Parque Expolima entre as 14:00 horas do dia 06 de 

setembro e as 00:00 horas do dia 09 de setembro, e o Parque junto à ETAR para caravanas, 

do dia 31 de agosto até ao dia 15 de setembro. A Senhora Vice-Presidente, Eng.ª Mecia 

Martins, apresentou declaração de voto que fica anexa à presente ata como documento 

número um e se considera como fazendo parte integrante da presente para todos os efeitos. 

O Senhor Vereador Dr. Abel Baptista ditou para a ata a seguinte declaração: "Lamento que a 

Associação Concelhia das Feiras Novas não tenha feito ainda a apresentação das suas contas, 

das receitas e das despesas, como já havia sido por mim solicitado". A Senhora Vereadora 

Dr.ª Ana Machado não participou na discussão e votação deste ponto, declarando-se 

impedida. ____________________________________________________________ __ 

_ 5.19 - CONFRARIA DO SENHOR DO SOCORRO - Emissão de parecer relativo ao pedido 

de autorização prévia para as ações de (re) arborização - P _ARB_042838 .. 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 22 de julho de 2019, ao pedido de autorização prévia para as ações 

de (re) arborização da Confraria do Senhor do Socorro - P _ARB_042838. ________ _ 

_ 5.20 - ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE JARDINS HISTÓRICOS (AJH) - 3ª Ação de 

sensibilização e capacitação Abrir um Jardim Histórico: Uso da Igreja dos Terceiros -

Ratificação do despacho proferido pelo Senhor Presidente da Câmara a 15 de julho de 

2019. 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 15 de julho de 2019, de 
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autorização de cedência da Igreja dos Terceiros para a realização da 3ª Ação de 

Sensibilização e Capacitação de Gestores e Proprietários de Jardins Históricos. ____ _ 

_ 5.21 - CASA DO POVO DE FREIXO - Ratificação do despacho proferido pelo Senhor 

Presidente da Câmara a 15 de julho de 2019, de entrada a título gratuito no Festival 

Internacional de Jardins e Museu do Brinquedo no dia 17 de julho. 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 15 de julho de 2019, de autorização de entrada a título 

gratuito no Festival Internacional de Jardins e Museu do Brinquedo no dia 17 de julho. __ 

_ 5.22 - COORDENADORA DO CLA/UAb DE PONTE DE LIMA - Cedência do Auditório 

Municipal para os dias 04 e 05 de outubro. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade 

autorizar a cedência do Auditório Municipal para os dias 04 e 05 de outubro. _____ _ 

_ 5.23 - ALBERTO SERRA - Cedência do Auditório da Biblioteca Municipal para o dia 18 

de outubro pelas 21:30 horas. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade autorizar a 

cedência do Auditório da Biblioteca Municipal para o dia 18 de outubro pelas 21:30 

horas. --------------------------------------------------
_5.24 - CENTRO DE CULTURA E DESPORTO DOS TRABALHADORES DO MUNICIPIO DE 

PONTE DE LIMA - Cedência do Auditório Rio lima para os dias 18 a 21 de dezembro. A 

Câmara Municipal deliberou por unanimidade autorizar a cedência do Auditório Rio Lima 

para os dias 18 a 21 de dezembro. ___________________________ _ 

_ 5.25 - ALARGAMENTO DE HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DE ESTABElECIMENTO 

COMERCIAL - Presente um requerimento em nome de AROMMAS'S CAFÉ a requerer o 

alargamento do horário de funcionamento do estabelecimento, sito na Avenida de S. 

Martinho de Friastelas nº 1686, na Freguesia de Friastelas até às 04:00 horas, no mês de 

agosto. Ratificação do despacho proferido pela Senhora Vice-Presidente a 02 de agosto de 

2019. 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 pela Senhora Vice-Presidente da Câmara a 02 de agosto de 2019, de 

autorização de alargamento de horário de funcionamento do estabelecimento comercial 

Arommas's Café, sito na Avenida de S .Martinho de Friastelas nº 1686, na Freguesia de 

Friastelas, até às 04:00 horas durante o mês de agosto. ____________________ _ -1---
_(06) ATRIBUiÇÃO DE SUBsíDIOS _________________ _ 



12 de agosto de 2019 13 

_6.1 - GRUPO DAS ESPADELADEIRAS DE REBORDÕES SOUTO - Atribuição de subsídio 

destinado à realização do 27º Festival de Folclore. A Câmara Municipal deliberou por 

unanimidade atribuir um subsídio no montante de 407,00 euros (quatrocentos e sete 

euros), destinado à realização de 27Q Festival de Folclore, a liquidar após a realização do 

eventoo ____________________________________________________________ _ 

_ 6.2 - RANCHO FOLCLÓRICO DA CORRELHÃ - Atribuição de subsídio destinado à 

realização da "Tarde de Folclore-Correlhã 2019". A Câmara Municipal deliberou por 

unanimidade atribuir um subsídio no montante de 407,00 euros (quatrocentos e sete 

euros), destinado à realização da "Tarde de Folclore - Correlhã 2019", a liquidar após a 

realização do eventoo __________________________________________________ _ 

_ 6.3 - CORPO NACIONAL DE ESCUTAS - AGRUPAMENTO Nº 809 - REBORDÕES SANTA 

MARIA - Atribuição de subsídio destinado à realização de atividades de verão. A Câmara 

Municipal deliberou por unanimidade atribuir um subsídio no montante de 407,00 euros 

(quatrocentos e sete euros), destinado à realização das atividades de verão, a liquidar após a 

realização das mesmaso ________________________________________________ _ 

_ 6.4 - RANCHO FOLCLÓRICO E ETNOGRÁFICO DA CASA DO POVO DE POlARES -

Atribuição de subsídio destinado à realização de Festival de Folclore .. A Câmara Municipal 

deliberou por unanimidade atribuir um subsídio no montante de 407,00 euros 

(quatrocentos e sete euros), destinado à realização de Festival de Folclore, a liquidar após a 

realização do eventoo __________________________________________________ _ 

_ 6.5 - RANCHO FOLCLÓRICO DAS LAVRADEIRAS DE GONDUFE - Atribuição de subsídio 

destinado à realização do XXXII Festival de Folclore. A Câmara Municipal deliberou por 

unanimidade atribuir um subsídio no montante de 407,00 euros (quatrocentos e sete 

euros), destinado à realização do XXXII Festival de Folclore, a liquidar após a realização do 

eventoo ____________________________________________________________ _ 

_ 6.6 - RANCHO FOLCLÓRICO DE SANTA MARINHA DE ANAIS - Atribuição de subsídio 

destinado à gravação de CO. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade atribuir um 

subsídio no montante de 300,OO€ (trezentos euros), ao Rancho Folclórico de Santa Marinha 

de Anais, destinado a custear despesas com a edição de CD'S, contra a entrega de 30 

exem p la res do referido CD 0 _____________________________________________ _ 

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

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

minuta, para surtir efeitos imediatoso Esta deliberação foi tomada por unanimidadeo __ __ 
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_ENCERRAMENTO:- Nada mais havendo a tratar, o Excelentíssimo Presidente da Câmara 

declarou encerrada a reunião pelas dezassete horas. _______________ _ 

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

p > 

A Secretária, 

~'bL~~~~ 



REUNIÃO DA CÃMARA MUNICIPAL DE PONTE DE LIMA 

12 DE AGOSTO DE 2019 

DECLARAÇÃO DE VOTO 

(REFERENTE AO PONTO - (5.18) A ASSOCIAÇÃO CONCELHIA DAS FEIRAS NOVAS SOLICITA 
AUTORIZAÇÃO PARA EXPLORAR OS PARQUES DE ESTACIONAMENTO. 

Senhor Presidente, Sras. e Srs. Vereadores, a votação que nos é proposta, refere-se a um pedido de autorização 

da Associação Concelhia Feiras Novas (ACFN) para explorar os parques de Estacionamento do Náutico, Amado, 

Quinta de Antepaço, Parques da Guia Norte e Sul, Parque junto aos Limianos, Parque Expolima e Parque junto 

à ETAR. 

Este município tem cedido, em anos anteriores, a exploração destes parques de estacionamento à Associação 

Concelhia das Feiras Novas, vindo a constatar-se posteriormente que esta entidade apenas explora directamente 

os Parques da Guia Norte e Sul o Parque da ET AR para o caravanismo e o Parque da Expolima, entregando a 

terceiros a exploração dos restantes parques e desvirtuando completamente a proposta que nos é apresentada. 

Muitos entusiastas das Feiras Novas e utilizadores desses parques, manifestaram o seu desagrado por não 

existir uma alternativa gratuita de parqueamento para aqueles que acorrem anualmente a esta festa, 

abrilhantando-a com a sua presença e contribuindo para a sua grandeza, sentindo-se obrigados a ser 

frequentadores dos Parques Municipais explorados por terceiros, nos quais não são garantidas as práticas legais 

obrigatórias, nomeadamente a passagem de recibo, associando este Município, proprietário desses espaços, a 

essa ilegalidade. 

Ora, tomando como exemplo os anos anteriores entendo que, se a Associação Concelhia das Feiras Novas 

apenas usufrui da utilização do parque da Guia Norte e Sul do parque da ET AR para o caravanismo, e do parque 

da Expolima, deve competir a este município e não à Associação Concelhia das Feiras Novas, a definição do 

tipo de utilização dos restantes parques. 

Caros colegas, sou de opinião que os parques não explorados directamente pela Associação Concelhia das 

Feiras Novas, devem ser livres e gratuitos para os seus utilizadores, uma vez que, com todos os condicionalismos 

impostos, é praticamente impossível estacionar uma viatura sem custos, a menos de mil metros do recinto das 

festas. 

Perante estes factos, voto favoravelmente este ponto, no modo como nos é solicitado, isto é, para exploração 

directa pela Associação Concelhia das Feiras Novas. 

Fico aguardar que na próxima apresentação do relatório de contas e plano de actividades desta Associação, seja 

apresentada para além de outras receitas, as receitas de cada um destes parques que são aqui cedidos pelo 

município. 

Solicito que esta declaração de voto fique anexa à acta, para que sejam públicas as razões que invoquei para a 

decisão que acabei de tomar. 

A Vice-Presidente da Câmara Municipal, 
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Proposta 
0-~ 

Considerando que: e:;. t - ~" ~ J 
<::::f- ' ~ .-9-----, 

loNa quadro do disposto no artigo 51º da lei nº73/2013, de 3 de sete bro, o Mu~cíPio 
do Ponte de Lima pretende contratar, um empréstimo de médio e longo prazo para 

<3l r_ <:") ~. I") 
financiamento de contrapartida nacional do investimento aprovado através da 

candidatura NORTE-02-0853-FEDER-037574- designada "Pólo Industrial do 

Granito/Pedras Finas", até ao montante de lo987.437,00€, nas condições fundamentais 

expressas na minuta do ofício-convite (Doc. 1); 

2.Foram convidadas a apresentar proposta 8 instituições finance' 

a conceder crédito, das quais 6 apresentaram propost . 

3.Da análise comparativa dos elementos de índole financeiro no Anexo I e das condições 

da linha de crédito BEl PT 2020 Autarquias constantes da Ficha Técnica prevista no 

Despacho n.%200/2018 publicado em Diário da Republica, 2.ºserie N.º121 de 26 de 

junho de 2018, verifica-se que as condições referidas na linha de crédito traduzem um 

maior beneficio económico para o Município, face ao Spread apresentado (0,277%), mas 

também pelas restantes condições associadas ao financiamento, nomeadamente a 

ausência de comissões. 

4.0 Município cumpre os limites de endividamento previstos no artigo 52º da Lei nº 

73/2013, de 3 de setembro; 

5.Nos termos do nº6 do artigo 49º da Lei 73/2013, de 3 de setembro, os empréstimos 

que se mantenham ao longo de dois ou mais mandatos, como se verifica no caso 

presente, terão de ser aprovados por maioria absoluta dos membros da Assembleia 

Municipal em efetividade de funções. 

Proponho: 

Que a Câmara Municipal, no exercício da sua competência prevista na alínea ccc), do nºl do 

artigo 33º, do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela lei nº75/2013, de 12 de 

setembro, submeta à Assembleia Municipal, nos termos do disposto na alínea f) do nºl do artigo 

25º do mesmo Regime Jurídico: 



MUNlcíPIO~ 
1. a adjudicação do empréstimo, seja feita mediante adesão à linha de crédito BEl PT 

2020 Autarquias, por ser economicamente mais vantajosa para o Município nas 

seguintes condições: 

Montante de Financiamento: até ao montante de 1.987.437,00€; 

Prazo do empréstimo: 15 anos; 

Prazo de utilização: o empréstimo tem um prazo de utilização de capital de dois anos; 

Desembolsos: 1/3 do empréstimo com a assinatura do contrato e com visto do Tribunal 

de Contas, a pedido da entidade beneficiaria;1/3 quando a operação atingir um nível de 

execução mínimo de 33,3% do valor de aprovação e o restante 1/3 quando a operação 

atingir um nível de execução mínimo de 66,6% do valor de aprovação; 

Taxa de juro: Euribor a 6 meses + spread, sendo que o resultado do somatório do 

indexante + spread seja negativo, considera-se que a taxa nominal aplicável 

corresponde ao valor zero; 

Amortização de capital: prestações semestrais constantes e postecipadas, com carência 

de capital de dois anos; 

Amortização: antecipada, parcial ou integral, sem qualquer penalização ou 

indemnização; 

Amortizações anuais previstas: por força do disposto no n.º 5 do artigo 51º da Lei n.º 

73/2013, de 3 de setembro, não será admitida proposta com amortizações anuais 

previstas, em qualquer ano do contrato, inferiores a 80% das amortizações médias; 

Pagamento de juros: juros semestrais e postecipados, sem período de carência; 

Garantias: transferências provenientes do Orçamento de Estado (fundos municipais); 

Comissões: isento; 

2. a autorização para a celebração do contrato de empréstimo sob a forma de abertura 

de crédito. 
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3. a autorização para a Câmara Municipal aprovar eventuais reprogramações e/ou 

alterações nos termos legalmente devidos, sempre que tal alteração seja necessária, e 

sem prejuízo das devidas aprovações da Assembleia em sede de contratação pública. 

Ponte de Lima, 05 de agosto de 2019 

o Presidente da Câmara 

Eng. Victor Mendes 
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DOC:1 
Entidades 

---------------,----- ----------,---------------------------,--------
Sua Referência Sua comunicação de .! Nossa referência ! Data 

I DAF ! 24/06/2019 

Empréstimo de médio e longo prazo para financiamento da contrapartida 
nacional em projetos de investimento, até ao montante de 1 987 437,OO€ 

No seguimento da deliberação da Câmara Municipal datada de 3 de junho de 2019, e de acordo com o disposto 

no artigo 51° da Lei n.O 7312013, de 3 de setembro, convida-se V. Exa a apresentar a melhor proposta para a 

contratação de empréstimo de médio e longo prazo e simulação de financiamento atentas às seguintes condições 

fundamentais: 

1. Montante: até 1 987 437,00€ (um milhão novecentos e oitenta e sete mil quatrocentos e trinta e sete euros); 

2. Finalidade: financiamento da contrapartida nacional do investimento aprovado através da candidatura 

NORTE-02-0853-FEDER-037574, designada "Pólo Industrial do Granito das Pedras Finas"; 

3. Prazo do empréstimo: 15 anos; 

4. Prazo de utilização: o empréstimo tem um prazo de utilização de capital de dois anos; 

5. Desembolsos: 1/3 do empréstimo com a assinatura do contrato e com visto do Tribunal de Contas, a pedido 

da entidade beneficiaria;1/3 quando a operação atingir um nível de execução mínimo de 33,3% do valor de 

aprovação e o restante 1/3 quando a operação atingir um nível de execução mínimo de 66,6% do valor de 

aprovação; 

6. Taxa de juro: Euribor a 6 meses + spread, sendo que O resultado do somatório do indexante + spread seja 

negativo, considera-se que a taxa nominal aplicável corresponde ao valor zero; 

7. Amortização de capital: prestações semestrais constantes e postecipadas, com carência de capital de dois 

anos; 

8. Amortização: antecipada, parcial ou integral, sem qualquer penalização ou indemnização; 

9. Amortizações anuais previstas: por força do disposto no n.o 5 do artigo 51° da Lei n.o 73/2013, de 3 de 

setembro, não será admitida proposta com amortizações anuais previstas, em qualquer ano do contrato, 

inferiores a 80% das amortizações médias; 

10. Pagamento de juros: juros semestrais e postecipados, sem período de carência; 

11. Garantias: transferências provenientes do Orçamento de Estado (fundos municipais); 

12. Prazo de validade das propostas: 60 dias úteis; 

13. Planificação de encargos: a proposta deverá ser acompanhada da simulação do empréstimo, com a indicação 

do serviço da dívida para o período integral do empréstimo; 

14. Outras condições: 

a. Não são permitidas propostas variantes; 

Município de Ponte de Lima I Praça da República I 4990-062 Ponte de Lima I Telefone: (+351) 258 900 400 I Fax: (+351) 258 900 410 
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b. O Município reserva-se o direito de não proceder à adjudicação ou proceder à negociação, nos termos 

legais; 

c. A proposta deverá mencionar quaisquer encargos indiretos, comissões ou outros custos, não sendo 

aceites comissões de imobilização e de processamento; 

d. O Municipio reserva-se o direito, caso não obtenha condições de acordo com as suas expectativas, 

em promover a Adesão à linha de crédito BEl PT 2020, tendo em vista a obtenção do financiamento, 

nos termos dos Despachos n. Os 6200/2018, de 26 de junho de 2018 e 6323-A/2018, de 28 de junho de 

2018. 

15. Prazo de consulta: a proposta deverá ser apresentada em envelope fechado até ao dia 5 de julho de 2019, 

podendo ser entregues diretamente no Municipio de Ponte de Lima no Gabinete de Atendimento Municipal, 

sito na Praça da República, 4990-062 Ponte de Lima, no horário de expediente entre as 9hOO- 12hOO e as 

14hOO-16hOO, ou enviada por correio registado para a mesma morada, devendo a receção ocorrer dentro do 

prazo estipulado, sob pena de exclusão. 

Nos termos da Lei, o recurso a financiamento bancário de médio e longo prazo, assim como os respetivos 

contratos de empréstimo, estão sujeitos à aprovação dos órgãos de decisão do Município, bem como, a visto 

prévio do Tribunal de Contas. 

Mod,108is~9.,od ' 

Com os melhores cumprimentos, 

O Presidente da Câmara Municipal 

Vítor Mendes (Eng.O) 
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ANEXO I (MAPA DE ANÁLISE COMPARATIVO DAS PROPOSTAS) 

EMPRÉSTIMO DE MÉDIO E LONGO PRAZO PARA FINANCIAMENTO DE CONTRAPARTIDA NACIONAL DO INVESTIMENTO APROVADO 
ATRAVÉS DA CANDIDATURA NORTE-02-0853-FEDER-037574, DESIGNADA "PÓLO INDUSTRIAL DO GRANITOIPEDRAS FINAS"- Até ao 

montante de 1.987.437,OO€ 

ENTIDADE MOI\'íANTE PRAZO PRAZO DE D~SEMnOLSO 
BANCÁRIA (anos) UTILIZAÇÃO 

CCAM 1.987.437,00E 15 2 Anos 1/3 do empréstimo com a 
assinatura do contrato c 
com visto do Tribunal de 
Contas, a pedido da 
entidade bcnefíciaria;1I3 
quando a operação atingir 
um nível de execuçuo 
mínimo de 33,3% do valor 
de flproVflÇ~O e o restflnte 
1/3 quando a operação 
atingir um nível de 
execução mínimo de 
66,6% do valor de 
-ª12!"ovação; 

Novo Banco 1.987.437,OOE 15 2 Anos ~ 1 /3 do emprésti 1110 com fi 

assinatura dD contrato e 
com visto do Tribunal de 
Contas, a pedido da 
entidade bcneficiaria;1I3 
quando a opemçfio atingir 
Ulll nível de exccução 
mínimo de 33,3% do valor 
de aprovaç1'ío c o restante 
1/3 quando li opcraç1'ío 
atingir um nível de 
execução mlnimo de 
66,6% do valor de 
aproVé.lçÜO; 

TAXA de JURO REEMBOLSO PAGAMENTO PERíono 
DE DE CARtKCIA 

CAPITAL JUROS DE 
CAPITAL 

Taxa Euribor 6 meses Semestral Semestral 24 Meses 
+ Spread de 0.64% 

Taxa Euribor 6 Semestral/ Semestral! 24 Meses 
meses + Spread de Postecipada Postecipadas 
1% e 

Constantcs 

GARANTIAS PI.anilknç.'io 
de Ellc~rgos 

Não Sim 
Responde 

- Contrato de Sim 
crédito + 
Transfcrênci 
as 
provenientes 
do 
Orçamento 
Estado 
(Fundos 
Municipais) 

OUTRAS 
CONDIÇÕES 

Prazo Validade das 
Propostas: Não Responde 

Comissões: Isento 

Prazo Validade das 
Propostas: 60 dias 

Comissões: Isento 

0--
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po~ 
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Millennium 1,987A37,OO€ 15 2 Anos -Mediante solicitação Taxa Enribor 6 mcscs Scmcstrall Semestrall 24 Meses Não Não Prazo Validade das 
BCP escrita do Munielpio e + Spread de 1,750% Postecipada Postecipadas Responde Responde Propostas: 60 dias 

desde que apresentados e Comissões: 
comprovativos do Constantes -Alteração Contratual -50E; 
cabimento orçamental de -Comissão de Organização -
acordo com a Lei dos lOO€; 
Compromissos c dos -Comissão de Gestão 100€; 
Pagamentos em -Comissão de Prorrogação 
Atraso(LCPA) de Reestruturação- I ODE; 

-Penalização por 
Amortização (Total/Parcial) 
Antecipada -lOO€; 

C.G.D. 1,987A37,OO€ 15 2 Anos Não Responde Taxa Euribor 6 meses Semestral Semestral Não Sem mo Prazo Validade das 
+ Spread de 0,75% Responde Garantias Responde Propostas: 90 dias 

Comissão: 
-De estudo c de contratação 
2,OOO€; 
- Comissão de gestão c 
acompanhamento -Isenta; 
-Comissão de reembolso 
antecipada, parcial e total-
Isenta; 

Santander L987A37,OOE 15 2 Anos 1 /3 do empréstimo com a Taxa Euribor 6 meses SemestraJ/ Semestrall 24 Meses As que Não Prazo Validade das 
Totta assinatura do conlrato e + Spread de 1,24% Constantes! Postccipadas decorrem da Responde Propostas: 60 dias 

com visto do Tribunal de Sucessivas própria Lei 
Contas, a pedido da Comissão - Isenta; 
entidade beneticiaria; 1/3 
quando a operação atingir Reembolso antecipado: 
um nível de execução Permitido sem qualquer 
mínimo de 33,3% do valor penalização; 
de aprovaçiIo e o restante 
113 quando a operação 
atingir um nível de 
execução mínimo de 
66,6% do valor de 
aprovaçiIo; 

EuroBIC 1.987.437,OOE 15 2AI1os -1/3 do empréstimo COI11 a Taxa Euribor 6 meses Semestral! Semestral! 24 Meses Sem Sim, Prazo Validade das 
assinatura do contmto e + Spread de 0,75% Postecipada Posteeipadas Garantias embora a Propostas: não responde 
com visto do Tribunal de e simulação 

~ 
Contas, a pedido da Constantes apresentad Comissões: 
entidade beneficiaria;1I3 anão -Comissão de abertura -

rJg. :2,3 .. n' '/ ~ '. 
'~~-"> 
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po~ ivlU~IICipIO 
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quando D operaçfio atingir 
um nível de execução 
mínimo de 33,3% do valor 
de aprovação e o restante 
1/3 qUfildo a operação 
atingir um nlvcl de 
execução mínimo de 
66,6% do valor de 
nprovação; 

BP! Informa que não tem condições de pricing para apresentar lima proposta que possa concorrer com as condições da linha BEl PT 2020/Autarquias 

i-1'\~l.LUM~~~ 
IPrimeira Vogal IDr.' Filomena Mimoso 

~::~ -~ ". L~ y 
I Segunda Vogal /DL' Fátima Lopes 

cumpre as 
regras 
solicitadas 
no convite. 

-- ._- -

2.50DE; 
MComissão de 
processamento prestação-
I,SE; 
Reembolso antecipado: 
O,OOE 

-- -

))-
/J 
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RELATÓRIO PRELIMINAR 

-----EMPRÉSTIMO DE MÉDIO E LONGO PRAZO PARA FINANCIAMENTO 

DE CONTRAPARTIDA NACIONAL DO INVESTIMENTO APROVADO 

ATRAVÉS DA CANDIDATURA NORTE-02-0853-FEDER-037574, DESIGNADA 

"PÓLO INDUSTRIAL DO GRANITO/PEDRAS FINAS"- ATÉ AO MONTANTE 

DE 1.987.437,000 - ABERTURA E ANÁLISE DE PROPOSTAS.-------------------------

-----Ao décimo primeiro dia do mês de Julho do ano dois mil e dezanove, reuniu pelas 

catorze horas, nesta vila de Ponte de Lima e Paços do Concelho, no Salão Nobre, a 

Comissão de abertura de propostas designada por despacho do Sr. Presidente da Câmara 

de 01 de julho 2019, constituída pela Sr." Eng.a Mecia Sofia Alves Correia Martins, 

como Presidente da Comissão, pela Dra. Filomena Mimoso da Silva (em substituição da 

Chefe da DAF) e pela Dra. Maria de Fátima Carvalhosa Lopes, estes como vogais da 

mesma Comissão, com o fim de deliberar sobre a admissão e análise das propostas 

apresentadas pelos concorrentes.------------------------------------------------------------------

-----Declarada aberta a sessão foi identificado o procedimento e descrito o objeto da 

contratação.-------------------------------------------------------------------------------------------

-----Foram presentes seis propostas, constantes do mapa anexo.------------------------------

-----Das oito instituições fmanceiras convidadas a apresentar propostas, não o fizeram o 

Banco Montepio Geral e o Banco Português de Investimento, tendo este último enviado 

via email uma carta dirigida ao Município a qual se anexa.-----------------------------------

-----A Comissão iuiciou o ato de abertura, tendo verificado que as propostas 

apresentadas respeitaram o prazo estipulado no oficio-convite e que todos os invólucros 

estavam devidamente fechados, procedendo-se em seguida à sua abertura.----------------

-----A Comissão prosseguiu os trabalhos com a análise das propostas presentes, tendo 

verificado que as propostas apresentadas pela Caixa Crédito Agrícola Mutuo do 

Noroeste, CRL e Novo Banco, responderam às condições estabelecidas no oficio

convite, nomeadamente quanto às cláusulas da finalidade, do montante, taxa de juro, 

prazo, amortizações, comissões e garantias, tendo para esse facto deliberado admiti-Ias.

-----A Comissão após avaliação das restantes propostas deliberou excluir o Millennium 

BCP, a Caixa Geral de Depósitos e o Santander Totta por não apresentar a planificação 

de encargos prevista no ponto 13 do oficio-convite, e excluir a proposta do EUROBIC 

por apresentar uma planificação de encargos que não corresponde ao solicitado no já 

referido oficio-convite.------------------------------------------------------------------------------

~ 
,IA 

------------------ -----='-----'----



-----No seguimento da análise, a Comissão elaborou o Mapa I - Mapa de Análise 

Comparativa das Propostas, no qual se encontra vertida toda a situação financeira 

relevante, tendo em vista garantir a adequada comparabilidade das propostas 

apresentadas e permitir a determinação do seu mérito para efeitos da sua adjudicação.--

-----Partindo da análise comparativa dos elementos de índole financeiro do quadro em 

anexo e das condições da linha de crédito BEI PT 2020 Autarquias constantes da Ficha 

Técnica prevista no Despacho n.06200/2018 publicado em Diário da Republica, 2.oserie 

N.o121 de 26 de junho de 2018, verifica-se que as condições referidas na linha de 

crédito traduzem um maior beneficio económico para o Município, face ao Spread 

apresentado (0,277%), mas também pelas restantes condições associadas ao 

fmanciamento, nomeadamente a ausência de comissões.-------------------------------------

-----Pelo exposto a Comissão no seguimento da alínea b) do ponto 14 do oficio-convite, 

propõe que a intenção de adjudicação do empréstimo em causa, seja feita mediante 

adesão à linha de crédito BEl PT 2020 Autarquias, por ser economicamente mais 

vantajosa para o Município.-----------------------------------------------------------------------

-----A Comissão deliberou notificar todos os concorrentes para no prazo de cinco dias 

uteis se pronunciarem por escrito ao abrigo do direito de audiência prévia, remetendo-se 

para tal cópia do presente relatório, e caso pretendam consultar o processo, devem 

informar que o pretendem fazer durante horário de expediente na Divisão 

Administrativa e Financeira dentro do prazo da audiência prévia.---------------------------

-----Todas as deliberações referidas neste relatório foram tomadas por unanimidade.-----

-----E, nada mais havendo a tratar, a Presidente da Comissão deu por encerrada a 

reunião, da qual, para constar se lavrou o presente relatório.----------------------------------

!Presidenl~ Comissão ng." Mecia Martins 

!Primeira VogallDr." Filomena Mimoso 

\ 
1 Segunda Vogal IDr.a Fátima Lopes 
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'. .' 'o, - - • ,_ ' _" - •• _, " - __ - • 
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--_-~A.oabi1godódireito &audiênciaprêvia, !leGD veioeIll 19iO.7/20l9 e dentl'odo . 

prazo, exercer esse ·direito.-... -------------------"_-----------------------_--c-c-----------------c---

-----Arutlisada a prohúnCiae considerando quénão podem ser aprésentados.elementos . 

que completem a.s propostas em sededeaudiêrtcia prévia e considerados necessários 

porque .cótiStituemos atributos da proposta, não pode esta Comissão aceitar os 

documentos .entregues.--.------------~--"-.:;----·---.---------------------------------------_. __ ------

---c-Face ao expqstciaComissãOentendequese deve manter o teor e as conc.lusões do 

Relatório Preliminar.-.-------------------------:;----------------------------------------------_-------

-----A Comissão propõe que a intenção deadjudicaçoodo empréstimo em causa, 'seja 

feita mediante .adesão à linha de crédito BEl PT2020 Autarquias, por ser 

economicamente. mais. vantaj osapara o Município. ----------_---------------------------:;:;---_

---c-Mais deliberou enviar o .presente relatório, juntamente com o relatório preliminar e 

demais documentos que compõem o processo ao Órgão competente para a decisão de 

contratar, cabendo a este Órgão decidir sobre a Aprovação de todas as propostas 

contidas no relatório. final.-------------_:;----------------------------------------------------------

-----Todas as deliberações referidas nestetelatório. foram tomadas por unanimidade.-----

-----E, nada mais havendo a tratar, a Presidente da Comissão deu por encerrada a 

reunião, da qual, para constar se lavrou o presente relatório.----------------------------------



· /Pr~sid Kda Comissã \ Eng.' Mecia Martins 

0/\ • .~ rv f\.", 

" / Segunda Vogal /Df." Fátima Lopes 
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As>unto: 

i'mlído de Financiamento 

N'J:','Ü id~i6f1(C{! 
UCfrC·NJ\pi·c QBE1"iIX"1-\.53 

Operaçilo NO/1 rE,02-0S5;leFEDFfl,O?'7'í 74j144S3 

E)(010(a) Senhoria) 
Pr""io,"nte da Camar,j 

Agúr)c'io paru Q 

DeserH.Jct\Jlllumto ;:õ 
COG!Jão,I,ç:t, 

-, 

MlJllicl!)31 dePonlt: d.,Lim<.l»' " " , • 

Praç,1 d;:l Repüblica, 7 
4990-062 Pont€ de Lima 

'. ":, 

Empréstimo Quadl'O (EU) celebr'iHio entre" llepublica f'artugues"" ó l3~tlCO Europeu de Investimento (,sU) ,:: 

Unh1l BU PT 2020, AUUlrÇJulas 

NOS termos cOnjugados d;J alínea c) do 1'0111,0 2 do Despacho ILg 52GO/2018, (los Ministros da', fír!<lnçBs, 

Planeamento e daslnfratlstrulllras, de :1'; de junho de 201.8, plJblíc~do no Uiáríoda Repltblíca, V' série, n,~ 

121, de 26 (Je junho de },013 e do n,o 5 do ?rligo :lO,.o do Regulamento de Implel11cnt".ç:50 (1,1 Unh'l BEl PT 
2020 -, I\utarqui<ls, constante do Despacho Jl,9 6323-11/20:18, dn Presidente do Conselho Dirétivo da Agência 

para o OBscrIVo!vimento e Coesclo (Agént:ia, I,p,), d!! 27 de junho de 2018, publicado no Diúio dil Repúb!ic"i 
2} série, n.(! '1231 dí2 28 dEi junho de 2018/ llotíficB-Sé V. Exa. ejüe o Cons'e!ho Diretivo da Agêrlci~! I.f\ 
delibc.>rouj no dia :J.9 de Julho de 2üH), ~lp(oV<1f o pi:d!do ;Jprcsentndn por essa entld(lde para o 
financianientc! -l'{wrnbôJ'silv(lP Od CÓíltnipartida -úaclon:.J1 da opéração mehçíonada em epigrqfe, com um 
linanciamen!.o do f:Q Im ,Unha REIPT 2010·" Autilrqui;j$, no /l1ontrmtede € 1,987.437,00, 

No~ torn\os l1 para O~} eú~jto$ prcvlSlt)S n.os arUgoti 121,9 o--12Z.º do Código do Procodirnento Adrninlstrutivo! 

aprovado el11 illiéxo ao Decreto,Lei ,-,,"AI21),lS, ele '7 dto janeiro, ficam v, [xas, fHJtlfic0(iO$ para, no prazo de 

10 úia~1 úteis/ dilere!ll por ~~s(ritol qUl2rerltlu~ o 4Ut:: $t~ oferetür (Itere.:) do prOleto di.' decjs50 -aI inent.e ô 
;íprovaçaQ',fo fínilnci01J1Cll1to apresentado ao EQ!lEl" Linha. ri 2020-Autarqqias" 

MaiS $€ infon'fl? qU€!- nos termos do contráW celebr',lrlo entre: ü BEl (r a República p.iJnugues(J os rnontanh~s 
di? flf(.t;JÇ~lO do EQ~l'; opeG:lções_estão süjeitos a confínn(1ção- ex··po~t pelos scrv!çc.Js'do HEI. 

-o prazo ~ t6 tOl)d,lções d~ ütilízação do -financiamento. .serão indicados no texto df,l minuta a cn\jítlr i1 t~ssa 

ünUdade pchJ Agl':nciit, I'-~'f parr.1 (oft~ifos de- cünt['atualiúir>lo do eh1préstirnu j att~ntó Ó di:;po,st;o n;:1 dHni~(, e) 
do ponto 2 do rnencionadoDespac!1ol1,i' [)?OO!'018, de 1:; de junho de 2018. 

;\ ... 
Antônio' l10StiJ DiclJ 
1;rV5fÜlÚjl}~ 

<,' ,-' 

CÇ[,&"i,;:,1 11,;,J D·.1'-":~A:-1'.Jr.l t\::J'<'\~Y 

Aá,rd:, t- (j>:~;,;l,;h), ri:' 1~') 
l';:f,n,1;5~1 L:,ob";; POHTllGAL 

1"!O"_!;, 2-1'ô ~n·l !)ÜO f,<>: ;';l~' ,.';11 li 1 

'''lF,~~,'j;:X,;:'I,I1;G)~:;", ri 
'.V·'.-N ;l,j;;:.,,,;:,~',,_r;i 

"",-"---,,, ---------
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Proposta -Indicação dos suplentes dos Representantes nos Conselhos Gerais 

Dos Agrupamentos de Escolas 

No cumprimento do considerado no Decreto-lei n.º 75/2008, de 22 de abr' 

alterações introduzidas pela legislação; importa ao Município pr 

dos seus representantes nos Conselhos Gerais dos 

concelho, cuja composição é definida, caso a caso, no Regulamento Interno de cada 

agrupamento. 

Assim e tendo presente a Lei 75/2013, de 12 de setembro, que define o quadro de 

competências das autarquias, a Câmara Municipal de Ponte de Lima, deliberou na sua 

reunião ordinária realizada no dia 18 de dezembro de 2017, indicar como 

representantes nos Conselhos Gerais dos Agrupamentos de Escolas do Concelho e no 

Conselho Geral da Escola Profissional de Agricultura e Desenvolvimento Rural de Ponte 

de Lima, o Senhor Presidente da Câmara Municipal de Ponte de Lima, Eng.º Victor 

Manuel Alves Mendes e o Senhor Vereador com o pelouro da Educação, Dr. Paulo 

Jorge da Cunha Barreiro de Sousa. 

Considerando que não foram indicados os substitutos para as faltas e impedimentos 

dos representantes indicados, proponho que a Câmara Municipal delibere no sentido 

de indicar como suplentes dos representantes nos Conselhos Gerais dos 

Agrupamentos de Escolas do Concelho e no Conselho Geral da Escola Profissional de 

Agricultura e Desenvolvimento Rural de Ponte de Lima, Dr.ª Sandra Rodrigues, Técnica 

Superior, a Dr.ª Conceição Gonçalves, Técnica Superior e a Antónia Sá, Assistente 

Técnica. 

Ponte de Lima, 30 de julho de 2019, 

Paulo Barreiro de Sousa (Dr.) 

Tel258 900 400· Fax 258 900 410· Praça da República· 4990062 Ponte de Lima· geral@cm-pontedelima.pt·www.cm-pontedelimapt 
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