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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.° 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 18 de novembro 2019 e aprovada a 02 de 

dezembro 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, 02 de dezembro de 2019. 

° Presidente da Câmara Municipal de Ponte de Lima, 

Victor Mendes (Eng.O) 
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18 de novembro de 2019 

REUNIÃO DA CÂMARA MUNICIPAL 
DE 

PONTE DE LIMA 

Data da reunião: 18 de novembro de 2019 

Local da Reunião: Edifício dos Paços do Concelho 

PRESENÇAS: 

Presidente: 

Eng. Victor Manuel Alves Mendes 

Vereadores: 

Eng~ Mecia Sofia Alves Correia Martins 
Dr. Abel Lima Baptista 
Dr~ Ana Maria Martins Machado 

Eng!! Vasco Nuno Magalhães Velho de Almeida Ferraz 
Dr. Luciano Francisco Borges Pereira 
Dr. Paulo Jorge da Cunha Barreiro de Sousa 
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FALTAS: A Senhora Vereadora Dr.ª Maria João Lima Moreira Sousa não esteve 
presente na reunião da Câmara Municipal, tendo sido justificada a sua falta. 

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

Secretário: Chefe de Divisão Municipal: Dr'!! Maria Sofia Fernandes Velho de 
Castro Araújo 

Prestou Colaboração Técnica: Maria Guilhermina Franco 

Resumo Diário de Tesouraria: 
Saldo ..................... 6.246.771,54 Euros 

OBS: A Ata foi aprovada por minuta 

/ 
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_ PERíODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA: _______________ _ 

_ Intervenção dos Vereadores: _____________________ _ 

__ O Senhor Vereador Dr. Abel Lima Baptista propôs um voto de louvor ao Batotas Clube 

de Desportos Radicais, pela realização de mais uma iniciativa que mobiliza a vila, a XIX 

Descida ao Sarrabulho em BIT. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar o 

voto de louvor proposto, devendo ser dado conhecimento. 

__ Ainda no uso da palavra, o Senhor Vereador Dr. Abel Lima Baptista, questionou a 

Câmara Municipal no sentido de saber o ponto de situação da obra do prédio no largo de 

Camões, se há algum embargo relativamente à obra; segundo, se o embargo determinado 

foi por questões meramente urbanísticas ou teve a ver com a questão da preservação do 

património, com a DRCN. Ainda no uso da palavra questionou a Câmara Municipal, no 

sentido de saber se, não estando licenciada, não estando em execução, não havendo hoje a 

questão do perigo de ruína e a questão de salvaguarda da segurança das pessoas, estando lá 

uma grua de uma dimensão considerável e que por questões de segurança, está 

desembraiada, o que provoca, algum sentimento de insegurança nas pessoas, a Câmara 

Municipal pretende adotar ou não alguma medida, de retirada da grua; e de recolha do 

espaço que hoje está ocupado pela grua e todo aquele tapume, que hoje já não existindo o 

perigo de ruína, pode ficar contido praticamente ao limite do prédio o que desanuviava 

consideravelmente o largo, a principal sala de visitas de Ponte de Lima. 

__ De seguida usou da palavra a Senhora Vereadora Dr.~ Ana Machado para comunicar 

que no dia 20 de novembro se celebra o Dia Internacional dos Direitos das Crianças, pelo 

que neste âmbito, para assinalar e comemorar o 30: Aniversário da Convenção dos Direitos 

da Criança, a CPCJ de Ponte de Lima receberá nas suas instalações, crianças das escolas do 

concelho. 

__ O Senhor Presidente 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 572, 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 seis votos a favor e 

uma abstenção do Senhor Vereador Dr. Francisco Pereira, aprovar a ata da reunião realizada 
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a 31 de outubro de 2019, pelo que vai a mesma ser assinada pelo Exmo. Senhor Presidente e 

pela Secretária. ____________________ ______ _ 

_ (02) OBRAS PARTICULARES, __________________ _ 

_ 2.1 - PROCESSO DE LOTEAMENTO Nº 28/95 - Pedido de alteração ao alvará de 

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

Requerente: Carlos Manuel Alves da Cunha - Promoção de discussão pública, conforme 

disposto no nº 2 do art.º 22º do RJUE. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade 

aprovar a submissão do pedido de alteração ao alvará de loteamento nº 65/96, Lote nº 14, 

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

a discussão pública, conforme o disposto no nº 2 do art.º 22º do RJUE. ______ _ 

_ 2.2 - PROCESSO DE LOTEAMENTO Nº 111/83 - Pedido de alteração ao alvará de 

loteamento nº 111/83 - Lote nº 32, na Rua Beco da Marta, nº 31, Freguesia da Ribeira -

Requerente: Bruno Manuel Sousa da Cunha Almeida Ferraz - Aprovação. A Câmara 

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

loteamento nº 111/83, lote nº 32, sito na Rua Beco da Marta, nº 31, na freguesia da Ribeira, 

requerido por Bruno Manuel Sousa da Cunha Almeida Ferraz., __________ _ 

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

loteamento nº 2/87 - Lote nº 11, no Largo Lourenço Augusto Pereira Malheiro nº 94 na 

Freguesia de Arcozelo - Requerente: José Augusto da Silva Alves - Aprovação. A Câmara 

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

loteamento nº 2/87, lote nº 11, sito no Largo Lourenço Augusto Pereira Malheiro, nº 94, na 

freguesia de Arcozelo, requerido por José Augusto da Silva Alves. _________ _ 

2.4 - PROCESSO DE LOTEAMENTO Nº 100/81 - Pedido de alteração ao alvará de 

loteamento nº 44/95 - Lote nº 21, na Rua de Sernados, Freguesia da Feitosa - Requerente: 

Diamantino Filipe Martins Franco e Joana Raquel Oliveira de Melo Bezerra - Aprovação. A 

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

loteamento nº 44/95, lote nº 21, sito na Rua de Sernados, na freguesia da Feitosa, requerido 

por Diamantino Filipe Martins Franco e Joana Raquel Oliveira de Melo Bezerra .. ____ _ 

_ (03) OBRAS PÚBLlCAS, _________________ _ _ 

_ 3.1 - EMPREITADA DE "REQUALlFICAÇÃO DA ENVOLVENTE DA HABITAÇÃO SOCIAL DO 

BAIRRO DA ESCOLA TÉCNICA" - 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 
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pelo Senhor Presidente da Câmara Municipal, a 12 de novembro, de aprovação dos erros e 

omissões aceites bem como da retificação do articulado. 

_ 3.2 - EMPREITADA DE "ALARGAMENTO DA ATUAL REDE DE ESGOTOS - SANEAMENTO 

DE EFLUENTES DO PÓLO INDUSTRIAL DA QUEIJADA/ANAIS E FORNELOS - ETAR" - Revisão 

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

de preços no valor de 8.048,17 € (oito mil quinhentos e quarenta e oito euros e dezassete 

cêntimos), mais IVA à taxa legal em vigor, relativa à Empreitada de "Alargamento da Atual 

Rede de Esgotos - Saneamento de Efluentes do Pólo Industrial da Queijada/Anais e Fornelos 

-ETAR". 

_ 3.3 - EMPREITADA DE "LOTEAMENTO DO PÓLO INDUSTRIAL DO GRANITO DAS PEDRAS 

FINAS - MURO DE SUPORTE À PLATAFORMA DO ARRUAMENTO B - TRABALHOS 

COMPLEMENTARES" - Aprovação. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar 

os trabalhos complementares no valor de 178.510,74 € (cento e setenta e oito mil, 

quinhentos e dez euros e setenta e quatro cêntimos), mais IVA à taxa legal em vigor, 

relativos à empreitada de "loteamento do Pólo Industrial do Granito das Pedras Finas -

Muro de Suporte à Plataforma do Arruamento B", conforme proposto pelo Chefe da Divisão 

de Estudos e Planeamento, na informação prestada a 11 de novembro de 2019, para efeitos 

de adjudicação e contratação. _____________________ _ 

_ 3.4 - EMPREITADA DE "CONTRUÇÃO DE CICLOVIA E VIAS PEDONAIS DE ACESSO À 

ZONA URBANA DE PONTE DE LIMA" - TRABALHOS COMPLEMENTARES - Aprovação. A 

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

Senhores Vereadores Dr. Abel Baptista e Dr. Francisco Pereira, aprovar os trabalhos 

complementares no valor de 72.182,28 € (setenta e seis mil quinhentos e treze euros e vinte 

e dois cêntimos), mais IVA à taxa legal em vigor, relativos à empreitada de "Construção de 

Ciclovia e Vias Pedonais de Acesso à Zona Urbana de Ponte de lima", conforme proposto 

pelo Chefe da Divisão de Estudos e Planeamento, na informação prestada a 30 de outubro 

de 2019, para efeitos de adjudicação e contratação. 

_ 3.5 - EMPREITADA DE "CONSTRUÇÃO DO CAMPO MUNICIPAL DA FACHA" - Análise do 

pedido de esclarecimento - 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 14 de novembro de 2019, de aprovação da retificação do articulado. 
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_ 3.6 - "PROJETO DE EXECUÇÃO DENOMINADO: SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO 

DECORATIVA E PÚBLICA - 2ª FASE - MUNIC[PIO DE PONTE DE LIMA" - Aprovação. A 

Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar o projeto de execução. ____ _ 

_ (04) JUNTAS DE FREGUESIA _________________ _ 

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

Municipal deliberou por unanimidade aprovar o aditamento ao processo de fixação 

toponímica da Freguesia da Ribeira. _________________ __ _ 

_ lOS) ASSUNTOS DIVERSOS __________________ _ 

_ 5.1 - PROPOSTA DO SENHOR VEREADOR ENG. VASCO FERRAZ - "Apoio a clubes 

Desportivos para 2019/2020" - Aprovação. A Câmara Municipal deliberou por 

unanimidade aprovar a proposta de suportar em cada época desportiva, incluindo a atual, 

80% do custo de inscrições e do respetivo seguro de atletas, por modalidade em cada clube 

que tenha escalões de formação em competições oficiais, até ao máximo de 40 inscrições 

em qualquer escalão, comprovando com a apresentação de documento justificativo emitido 

pela entidade associativa ou federativa. _______ ___________ _ 

_ 5.2 - PROJETO DE REGULAMENTO DA FEIRA DE ANTIGUIDADES E VELHARIAS DE PONTE 

DE LIMA - Promoção a consulta pública nos termos do disposto no artigo 1012 do CPA -

Aprovação. A Câmara Municipal deliberou por maioria com cinco votos a favor e duas 

abstenções dos Senhores Vereadores Dr. Abel Baptista e Dr. Francisco Pereira, promover a 

consulta pública o projeto de Regulamento da Feira de Antiguidades e Velharias de Ponte de 

Lima, nos termos do disposto no artigo 1012 do CPA. ____ _ _ _____ __ _ 

_ 5.3 - ATRIBUiÇÃO DO ESPAÇO DE CAFETARIA NOS EVENTOS "EM ÉPOCA BAIXA, PONTE 

DE LIMA EM ALTA 2019/2020" - Aprovação da Abertura de Procedimento por Concurso 

Público, do Aviso e das Normas para Atribuição do Espaço de Cafetaria". A Câmara 

Municipal deliberou por unanimidade aprovar a abertura do procedimento por Concurso 

Público, do Aviso e das Normas para Atribuição do Espaço de Cafetaria nos eventos "Em 

Época Baixa, Ponte de Lima em Alta 2019/2020. _ _ ___________ __ _ 

_ 5.4 - FEIRA DO LIVRO LlMIANO - Presente uma proposta da responsável pela Biblioteca 

Municipal de autorização da realização da Feira do Livro limiano, entre os dias 06 a 31 de 

dezembro de 2019, nas instalações da Biblioteca Municipal de Ponte de Lima, com 40% de 

desconto nas publicações municipais. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade 

autorizar, de acordo com a proposta da responsável da Biblioteca Municipal, a realização da 

Feira do Livro Limiano, entre os dias 06 a 31 de dezembro de 2019, nas instalações da 

Biblioteca Municipal de Ponte de Lima, com 40% de desconto nas publicações municipais. 
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_ 5.5 - 3ª 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 3.ª fase de Renovação de Candidaturas Centro Com Vida 2019, de acordo com o proposto 

na informação prestada a 30 de outubro de 2019, pelos serviços técnicos do Gabinete Terra. 

_ 5.6 - ORECO, S.A.U. SUCURSAL EM PORTUGAL - Solicita autorização para alienação do 

imóvel para efeitos de leaseback. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade autorizar 

a ORECO, S.A.U. SUCURSAL EM PORTUGAL, a alienar os seguintes prédios urbanos: prédio 

urbano designado por lote número sete, inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 617, 

descrito na Conservatória do Registo Predial sob o número 1305, prédio urbano designado 

por lote número oito, inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 618, descrito na 

Conservatória do Registo Predial sob o número 1306, ambos da freguesia da Gemieira, Pólo 

Empresarial e Industrial da Gemieira, ao Banco ABANCA, para efeitos de leaseback. __ _ 

_ 5.7 - PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO ENTRE O MUNiCíPIO DE PONTE DE LIMA E A 

ESCOLA SUPERIOR AGRÁRIA DO INSTITUTO POLITÉCNICO DE VIANA DO CASTELO (ESA

IPVC) - Curso de Enfermagem Veterinária - Aluna: Vanessa Brito Silva - Aprovação. A 

Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar o protocolo de cooperação entre o 

Município de Ponte de Lima e a Escola Superior Agrária do Instituto Politécnico de Viana do 

Castelo (ESA-IPVC), para o Curso de Enfermagem Veterinária da aluna Vanessa Brito Silva. _ 

_ 5.8 - ASSOCIAÇÃO FLORESTAL DO LIMA - Emissão de parecer no âmbito do PMDFCI e 

PDM - Ação de arborização, PDR 2020 - 8.1.1. - Baldio de Rebordões Santa Maria - Norte 

- Aprovação. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade dar parecer favorável, tendo 

em consideração o estabelecido no PDM e no PMDFCI, devendo o requerente cumprir com o 

estipulado na legislação em vigor e com as recomendações estabelecidas na informação 

prestada pelos Serviços Técnicos a 23 de outubro de 2019, ao pedido - Ação de arborização, 

PDR 2020 - 8.1.1. - Baldio de Rebordões Santa Maria - Norte. __________ _ 

_ 5.9 - ASSOCIAÇÃO FLORESTAL DO LIMA - Emissão de parecer no âmbito do PMDFCI e 

PDM - Ação de arborização, PDR 2020 - 8.1.1 - Baldio de Rebordões Santa Maria - Sul -

Aprovação. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade dar parecer favorável, tendo 

em consideração o estabelecido no PDM e no PMDFCI, devendo o requerente cumprir com o 

estipulado na legislação em vigor e com as recomendações estabelecidas na informação 

prestada pelos Serviços Técnicos a 23 de outubro de 2019, ao pedido - Ação de arborização 

PDR 2020 - 8.1.1- Baldio de Rebordões Santa Maria - Sul. 
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_ 5.10 - ASSOCIAÇÃO FLORESTAL 00 LIMA - Emissão de parecer no âmbito do PMOFCI e 

POM - Ação de arborização, POR 2020 - 8.1.1 - Baldio da Facha - Monte da Nó - Sul -

Aprovação. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade dar parecer favorável, tendo 

em consideração o estabelecido no PDM e no PMDFCI, devendo o requerente cumprir com o 

estipulado na legislação em vigor e com as recomendações estabelecidas na informação 

prestada pelos Serviços Técnicos a 17 de outubro de 2019, ao pedido de arborização PDR 

2020 - 8.1.1- Baldio da Facha - Monte da Nó - Sul. _____________ _ 

_ 5.11- ASSOCIAÇÃO FLORESTAL DO LIMA - Emissão de parecer no âmbito do PMOFCI e 

POM - Ação de arborização, POR 2020 - 8.1.1 - Baldio da Facha - Monte da Nó - Norte e 

Poente (Projeto 1 e 2) - Aprovação. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade dar 

parecer favorável, tendo em consideração o estabelecido no PDM e no PMDFCI, devendo o 

requerente cumprir com o estipulado na legislação em vigor de acordo com a informação 

prestada pelos Serviços Técnicos a 17 de outubro de 2019, ao pedido de arborização PDR 

2020 - 8.1.1 - Baldio da Facha - Monte da Nó - Norte e Poente (Projeto 1 e 2). ____ _ 

_ 5.12 - ASSOCIAÇÃO FLORESTAL 00 LIMA - Emissão de parecer no âmbito do PMOFCI e 

POM - Ação de arborização, POR 2020 - 8.1.1 - Baldio de Vitorino dos Piães - Padela -

Vitorino dos Piães -Aprovação. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade dar parecer 

favorável, tendo em consideração o estabelecido no PDM e no PMDFCI, devendo o 

requerente cumprir com o estipulado na legislação em vigor e com as recomendações 

estabelecidas na informação prestada pelos Serviços Técnicos a 23 de outubro de 2019, ao 

pedido de arborização PDR 2020 - 8.1.1 - Baldio de Vitorino dos Piães - Padela - Vitorino dos 

Piães. ______________________________ _ 

_ 5.13 - ASSOCIAÇÃO FLORESTAL 00 LIMA - Emissão de parecer no âmbito do PMOFCI e 

POM - Ação de arborização, POR 2020 - 8.1.1 - Baldio de Vitorino dos Piães - S. Pedro -

Vitorino dos Piães -Aprovação. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade dar parecer 

favorável, tendo em consideração o estabelecido no PDM e no PM DFCI, devendo o 

requerente cumprir com o estipulado na legislação em vigor e com as recomendações 

estabelecidas na informação prestada pelos Serviços Técnicos a 23 de outubro de 2019, ao 

pedido de arborização PDR 2020 - 8.1.1 - Baldio de Vitorino dos Piães - S. Pedro - Vitorino 

dos Piães. 

_5.14 - ASSOCIAÇÃO FLORESTAL DO LIMA - Emissão de parecer no âmbito do PMDFCI e 

POM - Ação de arborização, POR 2020 - 8.1.1 - Baldio de Vitorino dos Piães - Costa -

Vitorino dos Piães -Aprovação. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade dar parecer 

favorável, tendo em consideração o estabelecido no PDM e no PMDFCI, deven 
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requerente cumprir com o estipulado na legislação em vigor e com as recomendações 

estabelecidas na informação prestada pelos Serviços Técnicos a 17 de outubro de 2019, ao 

pedido de arborização PDR 2020 - 8.1.1 - Baldio de Vitorino dos Piães - Costa - Vitorino dos 

Piães. ____________________________________________________________ _ 

_ 5.15 - REN - REDE ElÉCTRICA NACIONAL, S.A •• Emissão de parecer relativo ao pedido 

de autorização prévia para as ações de (re) arborização - P _ARB_044154. 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 a 08 de novembro de 2019, ao pedido de autorização prévia para as 

ações de (re) arborização - P _ARB_044154. ________________________________ __ 

_ 5.16 -INSTITUTO DE CONSERVAÇÃO DA NATUREZA E DAS FLORESTAS, I.P. - Solicita a 

cedência do Auditório Municipal para o dia 25 de novembro a partir das 11:00 horas. A 

Câmara Municipal deliberou por unanimidade autorizar a cedência do Auditório Municipal 

ao Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas, I.P., no dia 25 de novembro, a 

partir das 11 :00 horas. ________________________________________________ _ 

_ 5.17 - AGRUPAMENTO DE ESCOLAS ANTÓNIO FEIJÓ - Solicita a cedência do Auditório 

Rio Lima para o dia 22 de novembro das 20:30 às 23:00 horas. A Câmara Municipal 

deliberou por unanimidade autorizar a cedência do Auditório Rio Lima ao Agrupamento de 

Escolas António Feijó, no dia 22 de novembro, no período compreendido entre as 20:30 e as 

23:00 horas, para a realização da Festa de Lançamento das "Histórias D'Ajudaris 2019". __ 

_ 5.18 - AGRUPAMENTO DE ESCOLAS ANTÓNIO FEIJÓ - Solicita a cedência do Auditório 

Rio Lima para o dia 06 de maio de 2020. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade 

autorizar a cedência do Auditório Rio Lima ao Agrupamento de Escolas António Feijó no dia 

06 de maio de 2020, para apresentação de uma peça de teatro, em duas sessões pelas 09:30 

e11:00horas. ______________________________________________________ _ 

_ 5.19 - AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE FREIXO - Solicita autorização para ação de 

formação em meteorologia e alterações climáticas na Quinta de Pentieiros e Centro 

Interpretativo das Lagoas para o dia 23 de novembro. A Câmara Municipal deliberou por 

unanimidade autorizar o Agrupamento de Escolas de Freixo, a realizar uma formação em 

meteorologia e alterações climáticas, na Quinta de Pentieiros e Centro Interpretativo das 

Lagoas no dia 23 de novembro . __________________________________________ _ 

_ 5.20 - SOFIA OLIVEIRA - COORDENADORA DO PROJETO NATURA+· Solicita autorização 

para a realização de atividades na Área Protegida das Lagoas ou Quinta de Pentieiros no 
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âmbito do "Projeto Natura+". A Câmara Municipal deliberou por unanimidade autorizar 

Sofia Oliveira - Coordenadora do Projeto NATURA+, a realizar atividades na Área Protegida 

das Lagoas ou Quinta de Pentieiros, no âmbito do "Projeto Natura+". 

_ 5.21 - BATOTAS CLUBE DE DESPORTOS RADICAIS - Ratificação do despacho proferido 

pelo Senhor Presidente da Câmara a 05 de novembro, de autorização de cedência do 

Restaurante da Expolima para o dia 16 de novembro, no âmbito do evento "XIX Descida ao 

Sarrabulho". 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 Municipal a 05 de 

novembro, de autorização de cedência do Restaurante da Expolima ao BATOTAS CLUBE DE 

DESPORTOS RADICAIS, no dia 16 de novembro, no âmbito do evento "XIX Descida ao 

Sarrabulho", mediante o pagamento de 250,00€ (duzentos e cinquenta euros), acrescido de 

IVA á taxa legal em vigor. _______________________ _ 

_ 5.22 - FACULDADE DE CIÊNCIAS E FACULDADE DE LETRAS DA UNIVERSIDADE DO 

PORTO - Solicita autorização para uma visita a título gratuito, ao CIPVV no dia 22 de 

novembro. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade autorizar a visita a título 

gratuito, da Faculdade de Ciências e Faculdade de Letras da Universidade do Porto, ao CIPVV 

no dia 22 de novembro, pelas 15:00 horas. _________________ _ 

_ 5.23 - PROPOSTA DE FIXAÇÃO DOS PREÇOS DOS BILHETES, COM IVA INCLUfDO, PARA 

OS ESPETÁCULOS A DECORRER NO TEATRO DIOGO BERNARDES EM DEZEMBRO/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 dezembro. ______________ _ 

_ 5.24 - 15.º FESTIVAL INTERNACIONAL DE JARDINS/15TH INTERNATlONAL GARDEN 

FESTIVAL 2018 - Sorteio Boletim de Voto. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade 

sortear em primeiro lugar a Senhora Maria Arminda F. Lemos Marques e como suplente o 

Senhor Hélder Miranda. _______________________ _ 

_ 5.25 - TERMO DE ACEITAÇÃO OPERAÇÃO APROVADA NORTE-03-1203-FEDER-00015 -

"PROMOÇÃO DA 5U5TENTABILlDADE ENERGÉTICA - PONTE DE LIMA -INTERVENÇÕES EM 

INFRAESTRUTURAS PÚBLICAS DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL: SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO 

DECORATIVA E PÚBLICA" - Aprovação. A Câmara Municipal deliberou por maioria com 

cinco votos a favor e duas abstenções dos Senhores Vereadores Dr. Abel Baptista e Dr. 

Francisco Pereira, aprovar o Termo de Aceitação respeitante à "Promoção #" 
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Sustentabilidade Energética-Ponte de lima - Intervenções em Infraestruturas Públicas da 

Administração Local: Sistemas de Iluminação Decorativa e Pública", e submeter à apreciação 

e aprovação da Assembleia Municipal. ___ ________ _______ _ 

_ (06) ATRIBUiÇÃO DE SUBsíDIOS _ ___________ _ _ __ _ 

_ 6.1- CENTRO PAROQUIAL E SOCIAL DE FORNELOS - Atribuição de subsídio destinado à 

aquisição de uma viatura de 9 lugares. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade 

atribuir um subsídio no montante de 20.000,00 € (vinte mil euros), destinado à aquisição de 

uma viatura de 9 lugares e mediante a celebração de protocolo a estabelecer. ____ _ 

_ 6.2 - ASSOCIAÇÃO CONCELHIA FEIRAS NOVAS (Museu do Brinquedo Português) -

Atribuição de subsídio no âmbito do protocolo celebrado em 31 de maio de 2010. A 

Câmara Municipal deliberou por maioria com quatro votos a favor e duas abstenções dos 

Senhores Vereadores Dr. Abel Baptista e Dr. Francisco Pereira, atribuir um subsídio no 

montante de 30.000,00 € (trinta mil euros), no âmbito do protocolo celebrado em 31 de 

maio de 2010. Mais deliberou por maioria com quatro votos a favor e duas abstenções dos 

Senhores Vereadores Dr. Abel Baptista e Dr. Francisco Pereira, que o restante subsídio será 

atribuído em função da prestação de contas a aprovar e a apresentar à Câmara Municipal. A 

Senhora Vereadora Dr.ª Ana Machado não participou na discussão e votação deste ponto, 

declarando-se impedida. ____ _____________ ____ _ _ _ 

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

_ (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 por unanimidade aprovar a ata desta 

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

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

declarou encerrada a reunião pelas dezassete horas e trinta minutos. _______ _ 

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

Xrnte
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A Secretária, 
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PROPOSTA I L I I. I "j 

A promoção da atividade desportiva concretizada no apoio que o 

clubes, através do subsídio anual, a comparticipação na aquisição de viaturas, no ~f dos 

custos com o funcionamento de algumas instalações municipais, na ~po1'iibilidade das 

Pousadas de Juventude e na cedência de espaços para campanhas de angâÍ'iação de fundos, tem 

provocado um efeito positivo com o aumento do número de jovens a praticar desporto de uma 

forma sistemática e orientada. 

Apesar destes apoios os clubes continuam com dificuldades de sobrevivência face ao custo do 

seguro desportivo e das inscrições de atletas. 

Dado que o apoio do Município tem ido no sentido de privilegiar os escalões de formação e 

dado que esse efeito positivo leva a uma sólida formação dos jovens e à assunção de estilos de 

vida saudáveis, propõe-se que seja expresso um apoio ainda mais efetivo aos clubes que 

possuem escalões de formação, como forma de incentivo à expansão da atividade desportiva 

das crianças e jovens. 

PROPONHO, que à semelhança de anos anteriores, o Município suporte, em cada época 

desportiva, incluindo a atual, 80% do custo de inscrições e do seguro de atletas, por modalidade 

em cada clube que tenha escalões de formação em competições oficiais, até ao máximo de 40 

inscrições em qualquer escalão, comprovando com a apresentação de documento justificativo 

emitido pela entidade associativa ou federativa. 

Ponte de Lima, 28 de outubro de 2019. 

o Vereador do Desporto, 

Vasco Nuno Almeida Ferraz, Eng.º 

Município de Ponte de Uma I Praça da República I 4990·062 Ponte de Lima I Telefone: (+35 1) 158 900 400 I 

Fax: (+351) 258900 410 I E-mail : geral@cm-pontedel irna.pt I Website: V'NI'W.cm-pontedelima .pt 
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