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EDITAL 

_Eng.o Victor Manuel Alves Mendes, Presidente da Câmara Municipal de 

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

artigo 56.0 do Anexo I da Lei nO 75/2013, de 12 de setembro, com as alterações 

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

Ponte de Lima realizada em 21 de outubro de 2019 e aprovada a 31 de outubro 

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-pontedel ima.pt. ____________________ _ 

Ponte de ·Lima, 31 de outubro de 2019. 

O Presidente da Câmara Municipal de Ponte de Lima, 

C' d 1 - 5' -
Victor Mendes (Eng.O) 

Tel 258 900 400· Fax 258 900 4 10· praçe de República· 4990062 Ponte de Ume · gera!@Cmpontedelima.pt ,www,cm·pontedellma.pt 
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21 de outubro de 2019 

REUNIÃO DA CÂMARA MUNICIPAL 
DE 

PONTE DE LIMA 

Data da reunião: 21 de outubro de 2019 
Local da Reunião: Edifício dos Paços do Concelho 

PRESENÇAS: 

Presidente: 

Eng. Victor Manuel Alves Mendes 

Vereadores: 

Engª Metia Sofia Alves Correia Martins 
Dr. Abel Lima Baptista 

Drª Ana Maria Martins Machado 
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Engº 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: Dezasseis horas e vinte minutos 

Secretário: Chefe de Divisão Municipal: Dr. 9 Maria Sofia Fernandes Velho de 
Castro Araújo 

Prestou Colaboração Técnica: M9 Guilhermina Franco 

Resumo Diário de Tesouraria: 
Saldo ..................... 7.808.540,22 Euros 

OBS: A Ata foi aprovada por minuta 

/ cti/ 
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_ PERfoDO DE ANTES DA ORDEM DO DIA: _______________ _ 

__ O Senhor Presidente da Câmara Municipal propôs que a reunião da Câmara Municipal 

agendada para o dia 4 de novembro fosse antecipada para o dia 31 de outubro, às 9h30m no 

mesmo local. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar o proposto. __ _ 

_ 'ntervenção dos Vereadores: _ _ ___________________ _ 

__ O Senhor Vereador Or. Abel Lima Baptista no uso da palavra propôs um voto de pesar 

pelo falecimento de José leones Fernandes. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade 

aprovar o voto proposto, devendo ser dado conhecimento à família . _ _______ _ 

_ _ O Senhor Vereador Or. Abel Lima Baptista no uso da palavra alertou a Câmara 

Municipal para o facto de os utentes dos transportes públicos estarem desprotegidos na 

paragem de autocarro existente na Avenida António Feijó, considerando que seria útil uma 

intervenção no sentido de haver uma proteção. Ainda no uso da palavra, alertou a Câmara 

Municipal para e considerando que estamos a chegar ao período de inverno, a necessidade 

de se proceder à limpeza das sarjetas. Por fim, no uso da palavra o Senhor Vereador Or. Abel 

Lima Baptista considerou que era preciso a Câmara Municipal tomar uma posição 

relativamente à empresa que assegura a recolha seletiva dos resíduos depositados nos 

ecopontos, no sentido de a sensibilizar para seja repensada a forma como efetuam a 

recolha. _____________________________ _ 

A Senhora Vereadora Or.ª Maria João Sousa, no uso da palavra alertou a Câmara 

Municipal no sentido de melhorar as condições da Central de Camionagem. _ ____ _ 

__ O 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 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 07 de outubro de 2019, pelo que vai a mesma ser assinada pelo Exmo. 

Senhor Presidente e pela Secretária. ___________ _________ _ 

_ (02) OBRAS PÚBLICAS ___________________ _ 

_ 2.1 - EMPREITADA DE "REMODELAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ANTIGA ESCOLA PRIMÁRIA 

DE ANAIS PARA CENTRO CULTURAL E COMUNITÁRIO DE ANAIS" - Relatório Final, 
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Adjudicação e aprovação da Minuta do contrato. A Câmara Municipal deliberou por 

unanimidade aprovar todas as propostas constantes do Relatório Final, adjudicando a 

empreitada de "Remodelação e Ampliação da Antiga Escola Primária de Anais para Centro 

Cultural e Comunitário de Anais", à empresa Agostinho Malheiro Coelho - Construções, Ld.ª 

pelo valor total de 376.632,39 euros (trezentos e setenta e seis mil seiscentos e trinta e dois 

euros e trinta e nove cêntimos), mais IVA à taxa legal em vigor. Mais deliberou por 

unanimidade aprovar a minuta do contrato. ________________ _ 

_ 2.2 - EMPREITADA DE "ALARGAMENTO DA ATUAL REDE DE ESGOTOS - SANEAMENTO 

DE SANTA CRUZ 2.ª FASE - REVISÃO DE PREÇOS - Aprovação. A Câmara Municipal 

deliberou por unanimidade aprovar a revisão de preços no valor de 26.529,97 € (vinte e seis 

mil quinhentos e vinte e nove euros e noventa e sete cêntimos), relativa à Empreitada de 

"Alargamento da Atual Rede de Esgotos - Saneamento de Santa Cruz 2.ª fase. ___ _ _ 

_ 2.3 - EMPREITADA DE "ALARGAMENTO DA ATUAL REDE DE ESGOTOS - SAR1 - EN306 

CABAÇOS/FREIXO" - Relatório Final, Adjudicação e aprovação da Minuta do Contrato. A 

Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar todas as propostas constantes do 

Relatório Final, adjudicando a empreitada de "Alargamento da Atual Rede de Esgotos - SAR1 

- EN306 Cabaços/Freixo", à empresa Martins & Filhos, S.A., pelo valor de 240.443,45 euros 

(duzentos e quarenta mil quatrocentos e quarenta e três euros e quarenta e cinco cêntimos), 

mais IVA à taxa legal em vigor. Mais deliberou por unanimidade aprovar a minuta do 

contrato. ____________________________ _ 

_ 2.4 - EMPREITADA DE "REQUALlFICAÇÃO DO CAMPO DOS LlMIANOS - SUBSTITUiÇÃO 

DO RELVADO SINTÉTICO" - Relatório Final, Adjudicação e aprovação da Minuta do 

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

constantes do Relatório Final, adjudicando a empreitada de "Requalificação do Campo dos 

Limianos - Substituição do Relvado Sintético", à empresa RED - Relvados e Equipamentos 

Desportivos, Lda. pelo valor de 197.935,20 euros (cento e noventa e sete mil novecentos e 

trinta e cinco euros e vinte cêntimos), mais IVA à taxa legal em vigor. Mais deliberou por 

unanimidade aprovar a minuta do contrato. ________ ________ _ 

_ (03) JUNTAS DE FREGUESIA ___________ ____ ___ _ 

_ 3.1 - FREGUESIA DE ARCOZELO - Solicita adiantamento da 4ª tranche/2019. A Câmara 

Municipal deliberou por unanimidade autorizar o adiantamento da 4ª tranche do ano 2019, 

com exceção da verba relativa à limpeza da rede viária. ____________ --T' 
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_3.2 - FREGUESIA DE ARCA E PONTE DE LIMA - Solicita comparticipação financeira 

destinada à obra de "Beneficiação da Rua da Bouça de Cima e parte da Rua do Cruzeiro". A 

Câmara Municipal deliberou por unanimidade atribuir uma comparticipação financeira de 

70%, até ao montante máximo de 8.923,29 € (oito mil novecentos e vinte e três euros e 

vinte e nove cêntimos), à Freguesia de Arca e Ponte de Lima, destinada a comparticipar a 

obra de "Beneficiação da Rua da Bouça de Cima e parte da Rua do Cruzeiro", a transferir 

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

Município aprovando a execução dos trabalhos. _______________ _ 

_ (04) ASSUNTOS DIVERSOS __________________ _ 

_ 4.1 - ERNESTO MARTINS FERREIRA "MIGUEL, O EXTREMO DA ESTREMA" - Presente 

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

Municipal deliberou por unanimidade adquirir 30 exemplares da obra "Miguel, o Extremo 

da Estrema", da autoria de Ernesto Martins Ferreira, pelo preço unitário de 15,00 euros 

(quinze euros). ___________________________ _ 

_ 4.2 - TERRA REABILITAR - Presente uma informação do Gabinete Terra respeitante a 

candidatura apresentada por Nuno Miguel Vieira dos Santos, relativa ao imóvel localizado 

no Largo de S. José n2s 6 a 12, na Freguesia de Arca e Ponte de Lima - Aprovação. A 

Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar a candidatura apresentada por Nuno 

Miguel Vieira dos Santos, relativa ao imóvel localizado no Largos de S. José n2s 6 a 12, na 

Freguesia de Arca e Ponte de Lima, de acordo com a informação prestada pelos serviços 

técnicos, a 12 de agosto de 2019. 

_ 4.3 - PROPOSTA DE SUBSTITUiÇÃO DE ElEMENTO DO JÚRI DO FESTIVAL 

INTERNACIONAL DE JARDINS - Aprovação. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade 

aprovar a proposta de substituição do Pintor Mário Rocha pelo Senhor Arquiteto André Lima 

Araújo, no júri do Festival Internacional de Jardins. 

_ 4.4 - ASSOCIAÇÃO CULTURAL CAL - Solicita autorização para a realização de uma 

exposição no Museu dos Terceiros. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade 

autorizar a Associação Cultural CAL, a realizar uma exposição, no Museu dos Terceiros 

durante o período de um mês. _____________________ _ 

_ 4.5 - CENFIPE - Ratificação do despacho proferido pelo Senhor. Presidente da Câmara 

a 07 de outubro de cedência da Clara Penha/Casa dos Sabores para os dias 18 a 27 de 

outubro. 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 
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o despacho proferido pelo Senhor Presidente da Câmara Municipal a 07 de outubro, de 

cedência da Clara Penha/Casa dos Sabores, nos dias 18 a 27 de outubro, mediante o 

pagamento de SO,OO€ (cinquenta euros). ________ _ ________ _ 

_ 4.6 - COORDENADORA DA EB DA GANDRA - Ratificação do despacho proferido pelo 

Senhor. Presidente da Câmara a 16 de outubro de autorização de visita ao Festival 

Internacional de Jardins. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade nos termos e para 

os efeitos do disposto no número 3 do artigo 359, do Anexo I, da Lei n.9 75/13 de 12 de 

setembro, ratificar o despacho proferido pelo Senhor Presidente da Câmara Municipal a 16 

de outubro de autorização da visita ao Festival Internacional de Jardins pela EB da Gandra. _ 

_ 4.7 - CPCJ - COMISSÃO DE PROTEÇÃO DE CRIANÇAS E JOVENS DE PONTE DE LlMA 

Solicita cedência do Auditório Rio Lima para o dia 31 de outubro. A Câmara Municipal 

deliberou por unanimidade autorizar a cedência do Auditório Rio Lima à CPCJ - Comissão de 

Proteção de Crianças e Jovens de Ponte de Lima, no dia 31 de outubro, a partir das 14:00 

horas. _____________________________ _ 

_ 4.8 - CLUBE NÁUTICO DE PONTE DE LIMA - Ratificação do despacho proferido pelo 

Senhor. Presidente da Câmara a 15 de outubro de autorização de cedência do Auditório 

Rio Lima para o dia 19 de outubro. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade nos 

termos e para os efeitos do disposto no número 3 do artigo 359, do Anexo I, da Lei n.9 75/13 

de 12 de setembro, ratificar o despacho proferido pelo Senhor Presidente da Câmara 

Municipal, a 15 de outubro, de autorização de cedência do Auditório Rio Lima ao Clube 

Náutico de Ponte de Lima, no dia 19 de outubro, no período compreendido entre as 10:00 e 

as 12:00 horas. O Senhor Vereador Dr. Abel Lima Baptista não participou na discussão e 

votação deste ponto, declarando-se impedido. 

_ 4.9 • 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_043856. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade dar 

parecer favorável nos termos e para os efeitos do disposto no n9 1 do artigo 99 do Decreto

Lei n9 . 96/2013, de 19 de Julho, atualizado e republicado pela Lei n.9 77/2017 de 17 de 

Agosto, considerando a informação prestada pelos serviços técnicos a 14 de outubro de 

2019, ao pedido de autorização prévia para as ações de (re) arborização de Navigator Forest 

Portugal, S.A. - P _A R B_043856. _______ _ _____________ I~ __ 

_ 4.10 - TERRA INCUBADORA DE EMPRESAS · Presente uma informação do Gabinete 

Terra respeitante à cedência da loja nQ 36 do Mercado Municipal ao promotor Mar" 
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Cristina Sá Lima Alves da Silva. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade autorizar a 

cedência da loja nº 36 do Mercado Municipal à promotora Maria Cristina Sá Lima Alves da 

Silva, de acordo com o proposto na informação prestada pelo Gabinete Terra, pelo período 

de um ano. ________________________________________________________ _ 

_ 4.11 - REGULAMENTO DE RECONHECIMENTO E PROTEÇÃO DE ESTABELECIMENTOS E 

ENTIDADES DE INTERESSE HISTÓRICO E CULTURAL OU SOCIAL LOCAL DO MUNiCíPIO DE 

PONTE DE LIMA - Publicitação do início do procedimento e participação procedimental. A 

Câmara Municipal deliberou por unanimidade desencadear o procedimento de elaboração 

da Proposta do Regulamento de Reconhecimento e Proteção de Estabelecimentos e 

Entidades de Interesse Histórico e Cultural ou Social Local do Município de Ponte de Lima. 

Mais deliberou por unanimidade que se podem constituir 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 coletivos ou proceder à defesa coletiva 

de interesses individuais dos seus associados que caibam no âmbito dos respetivos fins; que 

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

elaboração do projeto de Regulamento de Reconhecimento e Proteção de Estabelecimentos 

e Entidades de Interesse Histórico e Cultural ou Social Local do Município de Ponte de Lima, 

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

número de identificação fiscal 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 

artigo 112.º 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 Lima, ou através 

de correio eletrónico para geral@cm-pontedelima.pt. __________________________ _ 

_ 4.12 - PROPOSTA DE FIXAÇÃO DOS PREÇOS DOS BILHETES, COM IVA INCLUíDO, PARA 

OS ESPETÁCULOS A DECORRER NO TEATRO DIOGO BERNARDES EM NOVEMBRO/2019 -

Aprovação. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar, de acordo com o 

proposto pelo Chefe da Unidade de Estratégia e Modernização Administrativa, o preço dos 

bilhetes, com IVA incluído, para os espetáculos a decorrer no Teatro Diogo Bernardes ou da 

responsabilidade do mesmo, no mês de novembro de 2019. ____________________ _ 
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_ 4.13 - UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DO ALTO MINHO-EPE - Solicita a cedência do 

Auditório Rio Lima para o dia 23 de novembro entre as 09:00 e as 17:00 horas. A Câmara 

Municipal deliberou por unanimidade autorizar a cedência do Auditório Rio Lima para o dia 

23 de novembro entre as 09:00 e as 17:00 horas, à Unidade Local de Saúde do Alto Minho

EPE. 

_lOS) ATRIBUiÇÃO DE sUBsíDIOs _______________ _ 

_ 5.1 - ATRIBUiÇÃO DE SUBsíDIOS ANUAIS AOS CENTROS SOCIAIS/IPSS'S - ANO DE 2019 

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

apresentada de atribuição de subsídios anuais aos Centros Sociais/IPSS'S do ano de 2019, 

mediante a celebração de protocolo. Os Senhores Vereadores Dr. Abel Baptista na atribuição 

do subsídio à Casa de Caridade Nossa Sr.ª da Conceição, e a Dr.ª Maria João Sousa na 

atribuição do subsídio à AAPEL, não participaram na sua discussão e votação, declarando-se 

impedidos. 

_5.2 - ASSOCIAÇÃO PÉ DO NEGRO BTT AVENTURA - Atribuição de subsídio destinado à 

realização da prova "Enduro Challenge Ponte de Lima 2019". A Câmara Municipal deliberou 

por unanimidade atribuir um subsídio no montante de 2.000,00 € (dois mil euros), à 

Associação Pé do Negro BTT Aventura, destinado à realização da prova "Enduro Challenge 

Ponte de Lima 2019", ________________________ _ 

_ 5.3 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS DO CENTRO EDUCATIVO DAS LAGOAS - Atribuição de 

subsídio destinado a custear despesas com o lanche oferecido às crianças aquando do 

Festival de Jardins Escolinhas. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade atribuir um 

subsídio no montante de 226,00 € (duzentos e vinte e seis euros), à Associação de Pais do 

Centro Educativo das Lagoas, destinado a comparticipar as despesas com o lanche oferecido 

às crianças aquando do Festival de Jardins Escolinhas. _____________ _ 

_ 5.4 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS DO CENTRO EDUCATIVO DAS LAGOAS - Atribuição de 

subsídio destinado a custear despesas com as refeições servidas aquando do "X Abraço ao 

Rio Lima". A Câmara Municipal deliberou por unanimidade atribuir um subsídio no 

montante de 950,22 € (novecentos e cinquenta euros e vinte e dois cêntimos), à Associação 

de Pais do Centro Educativo das Lagoas, destinado a comparticipar as despesas com as 

refeições servidas aquando do "X Abraço ao Rio Lima". ____________ _ 

_ 5.5 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS DO CENTRO EDUCATIVO DAS LAGOAS - Atribuição de 

subsídio destinado a custear despesas com as refeições servidas aquando da realização das 

"Oficinas de Verão 2019". A Câmara Municipal deliberou por unanimidade atribuir um 
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subsídio no montante de 3.660,64 € (três mil seiscentos e sessenta euros e sessenta e quatro 

cêntimos), à Associação de Pais do Centro Educativo das Lagoas, destinado a comparticipar 

as despesas servidas aquando da realização das "Oficinas de Verão 2019". 

_5.6 - RANCHO FOLCLÓRICO DA RIBEIRA - Atribuição de subsídio destinado a custear 

despesas com a deslocação a Pontevedra para participar em festival de folclore. A Câmara 

Municipal deliberou por unanimidade atribuir um subsídio no montante de 250,00 € 

(duzentos e cinquenta euros), ao Rancho Folclórico da Ribeira, destinado a custear despesas 

com a deslocação a Pontevedra, para participação em festival de folclore. ______ _ 

_ 5.7 - RANCHO FOLCLÓRICO DA CORRELHÃ - Atribuição de subsídio destinado a custear 

despesas com a realização da "Tarde Infantil de Folclore-Correlhã 2019". A Câmara 

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

(quatrocentos e sete euros), ao Rancho Folclórico da Correlhã, destinado a custear despesas 

com a realização da "Tarde Infantil de Folclore - Correlhã 2019". _________ _ 

_ 5.8 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS DA EB1 DE PONTE DE LIMA - Presente uma Informação do 

Serviço de Ação Social a propor a atribuição de um subsídio destinado a custear despesas 

com o fornecimento de refeições aos jovens que integram o "Programa de Férias Para a 

Inclusão - Verão 2019", A Câmara Municipal deliberou por unanimidade atribuir um 

subsídio no montante de 1.400,00 € (mil e quatrocentos euros), à Associação de Pais da EB1 

de Ponte de Lima - destinado a custear despesas com o fornecimento de refeições aos 

jovens que integram o "Programa de Férias para a Inclusão - Verão 2019". _____ _ 

_ ESPAÇO DE INTERVENÇÃO ABERTO AO PÚBLICO: Não se registaram intervenções. __ 

_ (06) APROVAÇÃO DA ATA EM MINUTA:- Nos termos dos números 3 e 4, do artigo 57º, 

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

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

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

Câmara Municipal declarou encerrada a reunião pelas dezasseis horas e vinte minutos. __ 

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

opr:<gr te . 

A Secretária, 

~ari .. ,:-f. f(/(\Wllb \é(k, di! &.;f:o A~ 
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