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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 13 de janeiro de 2020 e aprovada a 27 de janeiro 

de 2020. ____________________________________________ _ 

_ 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, 27 de janeiro de 2020. 

o Presidente da Câmara Municipal de Ponte de Lima, 

Victor Mendes (Eng.O) 
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13 de jane iro de 2020 

REUNIÃO DA CÂMARA MUNICIPAL 

DE 
PONTE DE LIMA 

Data da reunião: 13 de janeiro de 2020 
Local da Reunião: Edifício das 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: 

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: M~ Guilhermina Franco 

Resumo Diário de Tesouraria: 
Saldo ..................... 6.617.863,07 Euros 

OBS: A Ata foi aprovada por minuta 

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

_ O Senhor Presidente da Câmara Municipal propôs um voto de pesar pelo falecimento 

do Eng. 9 Luís Arnaldo Norton de Matos. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade 

aprovar o voto de pesar proposto, devendo ser dado conhecimento à família. 

O Senhor Presidente da Câmara Municipal propôs um voto de louvor ao Clube Náutico 

de Ponte de Lima pela revalidação do título de Campeão Nacional de Clubes, na sequência 

da divulgação do respetivo ranking pela Federação Portuguesa da Canoagem. A Câmara 

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

conhecimento. O Senhor Vereador Dr. Abel Lima Baptista ressalvou a sua participação na 

votação desta proposta, considerando que é Presidente da Assembleia Geral, no facto de 

não existir qualquer interferência na gestão. _________________ _ 

_ O Senhor Presidente da Câmara Municipal propôs um voto de louvor ao clube de Ju 

Jitsu da Associação S. Tiago Maior de Poiares pela conquista do título de campeã nacional de 

Ju Jitsu. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar o voto de louvor proposto, 

devendo ser dado conhecimento. _____________________ _ 

_ Intervenção dos Vereadores: _____________________ _ 

_ Usou da palavra a Senhora Vereadora Dr." Maria João Sousa para questionar a Câmara 

Municipal no sentido de saber, considerando as recentes notas de imprensa divulgadas, se o 

saldo de 6 milhões da Câmara Municipal é real e efetivo; questionou ainda a Câmara 

Municipal, no sentido de saber se a festa de passagem de ano que se realiza em freixo é ou 

não organizada pelo Município; porquê só em freixo; qual o valor e o retorno da festa em si. 

_ 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 579, da Lei n.9 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 16 de dezembro de 2019, pelo que vai a mesma ser assinada pelo Exmo. 

Senhor Presidente e pela Secretária. ____________________ _ 

_ (02) OBRAS PÚBLlCAS _____________________ ... I .. _.~ 
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_2.1 - EMPREITADA DE "ALARGAMENTO DA ATUAL REDE DE ESGOTOS NO CONCELHO -

SAR3 - SISTEMA DE CORRELHÃ" - 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 no Concelho - SAR3 - Sistema da Correlhã", à empresa Armindo Fernandes Gomes, 

Lda., pelo valor total de 987.449,67 euros (novecentos e oitenta e sete mil quatrocentos e 

quarenta e nove euros e sessenta e sete 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 NO CONCELHO -

SARl - SISTEMA DE 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 no Concelho - SARl - Sistema de Freixo", à empresa Armindo Fernandes Gomes, 

Lda., pelo valor total de 1.487.516,67 euros (um milhão, quatrocentos e oitenta e sete mil, 

quinhentos e dezasseis euros e sessenta e sete cêntimos), mais IVA à taxa legal em vigor. 

Mais deliberou por unanimidade aprovar a minuta do contrato. _________ _ 

_ 2.3 - EMPREITADA DE "VALORIZAÇÃO DO CAMINHO DO ARQUINHO - CAMINHO DE 

SANTIAGO" - Análise de erros e omissões - Ratificação do despacho proferido pelo Senhor 

Presidente a 18 de dezembro de 2019. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade nos 

termos e para os efeitos do disposto no número 3, do artigo 35 2, do Anexo I, da lei n.2 

75/13, de 12 de setembro, ratificar o despacho proferido pelo Senhor Presidente da Câmara 

Municipal a 18 de dezembro de 2019, de aprovação dos esclarecimentos prestados. __ _ 

_ 2.4 - ALTERAÇÃO DE GESTOR DE CONTRATO DAS EMPREITADAS: CEMITÉRIO DE PONTE 

DE LIMA; CENTRO DE INTERPRETAÇÃO DA MESA DOS 4 ABADES; BALNEÁRIO DO CAMPO 

DA CORRELHÃ; CENTRO CULTURAL DE ANAIS - Aprovação. A Câmara Municipal deliberou 

por unanimidade substituir o Eng.2 José Augusto Pimenta nomeado gestor dos contratos 

relativos às empreitadas "Cemitério de Ponte de Lima", "Centro de Interpretação da Mesa 

dos 4 Abades", "Balneário do Campo da Correlhã" e "Centro Cultural de Anais", pelo Eng. 2 

Rui Melo, de acordo com a informação prestada a 8 de janeiro de 2020, pelo Chefe da 

Divisão de Estudos e Planeamento, Eng. 2 Rogério Margalho. 

_(03) JUNTAS DE FREGUESIA __________________ _ 

_ 3.1 - FREGUESIA DE REFOIOS DO LIMA - Atribuição de comparticipação destinada à 

aquisição de trator. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade atribuir u 
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comparticipação de 70% até ao montante máximo de 19.250,00 € (dezanove mil duzentos e 

cinquenta euros), à Freguesia de Refoios do Lima, destinado à aquisição de um tratar com 

carregador frontal. ___________________________ _ 

_ 3.2 - FREGUESIA DE BÁRRIO E CE PÕES - Contrato de constituição do direito de 

superfície - Aprovação. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar a minuta 

relativa ao contrato de constituição do direito de superfície a celebrar entre a Junta de 

Freguesia de Bárrio e Cepões e o Município de Ponte de Lima, no qual a Junta de Freguesia 

cede em direito de superfície à representada do segundo outorgante uma parcela de terreno 

com a área de 114,50m2
, do prédio urbano, Lote n.º 1, sito no Lugar de Leirós, inscrito na 

matriz predial urbana sob o artigo 655 que proveio do artigo 399, da freguesia do Bárrio e 

descrito na Conservatória do Registo Predial de Ponte de Lima sob o número trezentos e 

vinte e cinco (325/19940228) a seu favor pela Ap. 5 de 1994/02/28, para aí ser construída 

uma Zona de Apoio do Pé do Negro - UMountain Bike Trailsu
, um pequeno equipamento 

com balneários, instalações sanitárias, um pequeno gabinete e espaço para arrumas, 

conforme melhor consta da memória descritiva anexa ao contrato e respetivas plantas. 

_(04) ASSUNTOS DIVERSOS __________________ _ 

_ 4.1 - PROPOSTA DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL - Aumento 

excecional dos Fundos Disponíveis a que alude a alínea c) do n.º 1 do art.º 4.º da Lei n.º 

8/2012, de 21 de fevereiro, na sua redação atual). A Câmara Municipal deliberou por 

unanimidade aprovar a proposta, autorizando o aumento excecional dos fundos disponíveis 

no valor de 6.302.020,96 €, relativo à utilização de parte do saldo de gerência, nos termos do 

disposto no art.º 4º da LCPA e no estrito cumprimento dos limites estabelecidos no n.º 2 do 

art.º 6º do Decreto-Lei n.º 127/2012, de 21 de junho. ______________ _ 

_ 4.2 - PROPOSTA DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL - VOTO DE PESAR

Aprovação. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar o Voto de Pesar pelo 

falecimento do Senhor Fernando Augusto de Vasconcelos Calheiros de Barros, lamentando a 

perda, e transmitir à sua família sentidas condolências. _____________ _ 

_ 4.3 - PROPOSTA DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL - DOIS DIAS DE 

LUTO MUNICIPAL - Ratificação do despacho do Senhor Presidente da Câmara proferido a 

24 de dezembro 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 Municipal a 

24 de dezembro de 2019, de promulgação de dois dias de luto municipal, a 24 e 25 de 
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dezembro de 2019, em memória do Homem, do Cidadão e do Politico que foi o Senhor 

Fernando Augusto de Vasconcelos Calheiros de Barros. _____________ _ 

_ 4.4 - CONSTITUiÇÃO DE FUNDO DE MANEIO DA CPCJ 2020 - Presente uma informação 

da Chefe da Divisão Administrativa e Financeira relativa à constituição do fundo de maneio 

da CPCJ 2020 - Aprovação. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar a 

criação do fundo de maneio da CPCJ, com 153,15€, na rubrica 05/02022509, a qual terá 

como responsável a Presidente da CPCJ - Anabela Leal Ferreira da Costa. Mais deliberou por 

unanimidade, de acordo com o disposto na alínea a) do n.º3 do artigo 14º da Lei n.º147/99, 

de 01 de setembro, com as alterações introduzidas, Lei de Proteção de Crianças e Jovens em 

Perigo, que este fundo de maneio se destina a suportar despesas ocasionais e de pequeno 

montante resultantes da ação da Comissão de Proteção para apoio às crianças e jovens, suas 

famílias ou pessoas que tenham à sua guarda de facto, sempre que não seja possível 

assegurá-Ias através de recursos formais das entidades que compõem a própria comissão, 

ou de outras entidades. A gestão do Fundo Maneio compete à Presidente da CPCJ e a 

utilização das verbas, está sujeita a decisão conjunta do Presidente da Comissão de Proteção 

e do representante do Município, de acordo com a informação prestada pela Chefe de 

Divisão Administrativa e Financeira, a 7 de janeiro de 2020. ___________ _ 

_ 4.5 - CONSTITUiÇÃO DE FUNDOS DE MANEIO - Presente uma informação da Chefe da 

Divisão Administrativa e Financeira relativa à constituição de fundos de maneio -

Aprovação. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar a criação dos seguintes 

fundos de maneio: Gabinete de Apoio Pessoal, com 500€, rubrica 0103/02021101, a qual 

terá como responsável a Chefe do Gabinete de Apoio ao Presidente, Dr.- Alexandra Maria 

Pinheiro de Matos Pereira Esteves, para despesas de representação autárquica; Divisão 

Administrativa e Financeira - Secção de Contabilidade, com 1250€, rubrica 02/02022509, a 

qual terá como responsável, a Dr.- Maria Irene Sousa Lemos, para outras despesas; Divisão 

Administrativa e Financeira - Secção de Expediente, com 500€, rubrica 02/020209/020210, 

o qual terá como respon sável a Chefe da Divisão Administrativa e Financeira, Dr.- Maria 

Sofia Fernandes Velho de Castro Araújo; Divisão Administrativa e Financeira - Secção de 

Património e Aprovisionamento, com 500€, rubrica 02/02010801, o qual terá como 

responsável, a Dr. - Maria de Fátima Carvalhosa Lopes, para despesas relacionadas com os 

consumos de secretaria, de acordo com a informação prestada pela Chefe de Divisão 

Administrativa e Financeira, a 7 de janeiro de 2020. 
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_4.6 - ART'IN LIMA - MOSTRA DE ARTE CONTEMPORÂNEA Caminhos da Espiritualidade: 

Cultura, história e património - Aprovação das condições de participação. A Câmara 

Municipal deliberou por unanimidade aprovar as condições de participação na Mostra de 

Arte Contemporânea Caminhos da Espiritualidade: Cultura, história e património, que estará 

aberta ao público de 4 de julho a 27 de setembro de 2020. 

_4.7 - PROTOCOLO DE DELEGAÇÃO DE EXECUÇÃO DE INVESTIMENTOS DE EXPANSÃO 

DO SISTEMA MUNICIPAL DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO PÚBLICO E DE 

SANEAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS - Aprovação. A Câmara Municipal deliberou por 

unanimidade adiar a discussão do assunto para uma próxima reunião de Câmara. ___ _ 

_ 4.8 - ACORDO DE CEDÊNCIA DE INTERESSE PÚBLICO ENTRE O MUNiCíPIO DE PONTE DE 

LIMA, A A.D.A.M.-ÁGUAS DO ALTO MINHO, S.A., E O SENHOR VITOR CARLOS VILAS BOAS 

ARAÚJO - Ratificação do ato aprovação e assinatura do Senhor Presidente praticado a 16 

de dezembro de 2019. 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 Municipal a 16 

de dezembro de 2019, de aprovação e assinatura do Acordo de Cedência de Interesse 

Público entre o Município de Ponte De Lima, a A.D.A.M. - Águas do Alto Minho, S.A., e o 

Senhor Vítor Carlos Vilas Boas Araújo. 

_4.9 - ACORDO DE CEDÊNCIA DE INTERESSE PÚBLICO ENTRE O MUNicíPIO DE PONTE DE 

LIMA, A A.D.A.M.-ÁGUAS DO ALTO MINHO, S.A., E O SENHOR PAULO RICARDO 

FERNANDES DA CUNHA - Ratificação do ato aprovação e assinatura do Senhor Presidente 

praticado a 16 de dezembro de 2019. 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 

Municipal a 16 de dezembro de 2019, de aprovação e assinatura do Acordo de Cedência de 

Interesse Público entre o Município de Ponte De Lima, a A.D.A.M. - Águas do Alto Minho, 

S.A., e o Senhor Paulo Ricardo Fernandes da Cunha. _____________ _ 

_ 4.10 - ACORDO DE CEDÊNCIA DE INTERESSE PÚBLICO ENTRE O MUNicíPIO DE PONTE 

DE LIMA, A A.D.A.M.-ÁGUAS DO ALTO MINHO, S.A., E O SENHOR VITOR MANUEl SOUSA 

RODRIGUES - Ratificação do ato aprovação e assinatura do Senhor Presidente praticado a 

16 de dezembro de 2019. 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 Municipal a ~_ .. -/ 

/ 
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16 de dezembro de 2019, de aprovação e assinatura do Acordo de Cedência de Interesse 

Público entre o Município de Ponte De Lima, a A.D.A.M. - Águas do Alto Minho, S.A., e o 

Senhor Vítor Manuel Sousa Rodrigues. __________________ _ 

_ 4.11 - ACORDO DE CEDÊNCIA DE INTERESSE PÚBLICO ENTRE O MUNicíPIO DE PONTE 

DE LIMA, A A.D.A.M.-ÁGUAS DO ALTO MINHO, S.A., E O SENHOR SÉRGIO MANUEL 

AMORIM CUNHA - Ratificação do ato aprovação e assinatura do Senhor Presidente 

praticado a 16 de dezembro 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 

Municipal a 16 de dezembro de 2019, de aprovação e assinatura do Acordo de Cedência de 

Interesse Público entre o Município de Ponte De Lima, a A.D.A.M. - Águas do Alto Minho, 

S.A., e o Senhor Sérgio Manuel Amorim Cunha. _______________ _ 

_ 4.12 - ACORDO DE CEDÊNCIA DE INTERESSE PÚBLICO ENTRE O MUNiCíPIO DE PONTE 

DE LIMA, A A.D.A.M.-ÁGUAS DO ALTO MINHO, S.A., E O SENHOR ROGÉRIO AUGUSTO 

MENDES FERNANDES - Ratificação do ato aprovação e assinatura do Senhor Presidente 

praticado a 16 de dezembro 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 

Municipal a 16 de dezembro de 2019, de aprovação e assinatura do Acordo de Cedência de 

Interesse Público entre o Município de Ponte De Lima, a A.D.A.M. - Águas do Alto Minho, 

S.A., e o Senhor Rogério Augusto Mendes Fernandes. _____________ _ 

_ 4.13 - ACORDO DE CEDÊNCIA DE INTERESSE PÚBLICO ENTRE O MUNiCíPIO DE PONTE 

DE LIMA, A A.D.A.M.-ÁGUAS DO ALTO MINHO, S.A., E O SENHOR CARLOS ALBERTO VIANA 

- Ratificação do ato aprovação e assinatura do Senhor Presidente praticado a 16 de 

dezembro 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 Municipal a 16 

de dezembro de 2019, de aprovação e assinatura do Acordo de Cedência de Interesse 

Público entre o Município de Ponte De Lima, a A.D.A.M. - Águas do Alto Minho, S.A., e o 

Senhor Carlos Alberto Viana. ______________________ _ 

_ 4.14 - PROTOCOLO ENTRE O MUNICIPIO DE PONTE DE LIMA E A ASSOCIAÇÃO 

CONCELHIA DAS FEIRAS NOVAS CELEBRADO A 17 DE MAIO DE 2008 - Denúncia do 

protocolo - Aprovação. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar a denúncia 
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do protocolo, devendo formalizar-se através da forma escrita o acordo de cessação dos 

efeitos do protocolo. A Senhora Vice-Presidente Eng." Mecia Martins questionou ainda a 

Câmara Municipal no sentido de saber o seguinte, no que diz respeito à Feira do Cavalo: 

quanto é que se gasta com a segurança privada; quanto é que se gasta com os alojamentos e 

quem usufrui desses alojamentos; a quem são pagas as refeições; quanto custa o aluguer 

das boxes dos cavalos, dos fenos e das rações; e por fim qual o custo da limpeza do recinto 

do evento ao Município. A Senhora Vereadora Dr." Ana Machado não participou na 

discussão e votação deste ponto, declarando-se impedida. A Senhora Vice-Presidente Eng." 

Mecia Martins apresentou declaração de voto, que se anexa à presente ata, como 

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

_ 4.1S - PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO ENTRE O MUNiCíPIO DE PONTE DE LIMA E A 

ASSOCIAÇÃO FLORESTAL DO LIMA - EQUIPA DE SAPADORES FLORESTAIS SF 16-111 -

Aprovação. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar o protocolo de 

Cooperação entre o Município de Ponte de Lima e a Associação Florestal do Lima - Equipa 

de Sapadores Florestais SF 16-111. ___________________ _ 

_ 4.16 - PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO ENTRE O MUNiCíPIO DE PONTE DE LIMA E A 

ASSOCIAÇÃO FLORESTAL DO LIMA - EQUIPA DE SAPADORES FLORESTAIS SF 18-111 -

Aprovação. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar o protocolo de 

Cooperação entre o Município de Ponte de Lima e a Associação Florestal do Lima - Equipa 

de Sapadores Florestais SF 18-111. ____________________ _ 

_ 4.17 - PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO ENTRE O MUNiCíPIO DE PONTE DE LIMA E A 

ASSOCIAÇÃO FLORESTAL DO LIMA - EQUIPA DE SAPADORES FLORESTAIS SF 04-111 -

Aprovação. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar o protocolo 

Cooperação entre o Município de Ponte de Lima e a Associação Florestal do Lima - Equipa 

de Sapadores Florestais SF 04-111. ____________________ _ 

_ 4.18 - PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO PARA 2020 DA ASSOCIAÇÃO CONCELHIA 

DAS FEIRAS NOVAS PARA A REALIZAÇÃO DAS FESTAS DO CONCELHO - Para conhecimento. 

A Câmara Municipal tomou conhecimento. O Senhor Vereador Dr. Abel Lima Baptista no uso 

da palavra colocou as seguintes questões à Senhora Vereadora Dr." Ana Machado: qual o 

custo da iluminação, pois não está discriminado; a tourada é uma fonte de receita ou uma 

fonte de despesa, paga-se ou não a si própria. De seguida usou da palavra a Senhora Vice

Presidente, Eng." Mecia Martins, para deixar registado que a Associação Concelhia das Feiras 

Novas não deveria pagar a tourada, pois considera que se os organizadores querem vir fazer 
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a tourada devem então vir por sua conta e risco, dado que tem excelentes condições para 

montar a praça, gasto supérfluo e desnecessário, pois porque depois veem pedir um 

subsídio à Câmara Municipal. Ainda no uso da palavra colocou as seguintes questões: 

relativamente às refeições do Staff, estão previstos quinze mil euros, a sete euros cada 

refeição, são 2142 refeições, pelo que questionou o número de pessoas que fazem parte 

deste staff. Questionou ainda relativamente ao valor previsto de trinta mil euros para o 

espetáculo de abertura, que considera um exagero, na medida em que a abertura das Feiras 

Novas, sempre se fez com a iluminação e concertinas nas ruas. 

_4.19 - POlO INDUSTRIAL DE CALVE lO - Retificação de escritura - Para Conhecimento. 

A Câmara Municipal tomou conhecimento. 

_4.20 - PROPOSTA DE VENDA DA OBRA "Fotobiografia de António Feijó" - Presente 

uma informação da Técnica Superior Dr.~ Ana Carneiro a propor a fixação do preço 

unitário de venda, em 28,00 €, IVA incluído - Aprovação. A Câmara Municipal deliberou 

por unanimidade aprovar a fixação em 28,00€, IVA incluído, do preço unitário de venda, da 

obra literária "Fotobiografia de António Feijó" da autoria de José Cândido de Oliveira 

Martins e Amândio Amorim de Sousa Vieira. _________________ _ 

_ 4.21 - TERRA REABILITAR - Presente uma informação do Gabinete Terra respeitante a 

candidatura apresentada por Sofia Magalhães Abreu Lima Cerquido Fonseca, relativa ao 

imóvel localizado na Rua do Outeiro nQ 462, na Freguesia de Arcozelo - Aprovação. A 

Câmara Municipal deliberou por unanimidade considerando o proposto pelos peritos no 

auto de vistoria de 19 de setembro de 2018, incluir o imóvel localizado na Rua do Outeiro nº 

462, da Freguesia de Arcozelo, na listagem dos edifícios em mau estado de conservação. _ 

_ , _4.22 - TERRA INCUBADORA DE EMPRESAS - Presente uma informação do Gabinete 

Terra respeitante à cedência da loja nQ 38 do Mercado Municipal ao promotor Catarina 

Alexandra Fonseca Vale. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade autorizar a 

prorrogação do protocolo celebrado a 21 de janeiro de 2019, de cedência da loja nº 38 do 

Mercado Municipal, no âmbito do Programa Terra Incubadora, ao promotor Catarina 

Alexandra Fonseca Vale, pelo período de mais um ano, com uma redução de 50% no valor da 

renda, fixando o valor no montante de 57,00€ (cinquenta e sete euros), de acordo com o 

proposto na informação técnica prestada pelo Gabinete Terra a 20 de dezembro de 2019. _ 

_ 4.23 - ACADEMIA DE MÚSICA FERNANDES FÃO - Solicita autorização de cedência do 

espaço da cantina a título gratuito. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade 
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autorizar o solicitado pela Academia de Música Fernandes Fão, no que diz respeito à 

cedência a título gratuito do espaço da cantina, nos termos propostos. ______ _ 

_ 4.24 - JOÃO DA SILVA LOPES E MULHER MARIA ELISABETE BARBOSA DA SILVA; 

MANUEL SILVA LOPES E MULHER MARIA DA CONCEiÇÃO DE MELO MARTINS; ARMINDO 

DA SILVA LOPES E MULHER SEVERINA BARROS DA COSTA; ANTÓNIO DA SILVA LOPES E 

MULHER INÊS CORREIA DE SOUSA; JOSÉ DA SILVA LOPES E MULHER MARIA FLORINDA 

BARROS DA COSTA LOPES; FRANCISCO PAULO LOPES BRAGA E MULHER SANDRA LlLIANA 

SANTOS DA SILVA; E MARIA ISABEL LOPES BRAGA - Proposta de venda de prédio rústico 

na Freguesia de Navió e Vitorino dos Piães - Aprovação. A Câmara Municipal deliberou por 

unanimidade adquirir o prédio rústico sito no lugar de Cortelho das Tijosas, freguesia de 

Vitorino dos Piães, concelho de Ponte de Lima, composto por Leira de cultivo com 120m2 de 

ramada e 1 oliveira caduca, descrito na conservatória do Registo Predial de Ponte de Lima 

sob o número 2741 da freguesia de Vitorino dos Piães, inscrito na matriz predial rústica sob 

o artigo 1629, pelo preço global de 35.000,00 euros (trinta e cinco mil euros) a João da Silva 

Lopes e mulher Maria Elisabete Barbosa da Silva; Manuel Silva Lopes e mulher Maria da 

Conceição de Melo Martins; Armindo da Silva Lopes e mulher Severina Barros da Costa; 

António da Silva Lopes e mulher Inês Correia de Sousa; José da Silva Lopes e mulher Maria 

Florinda Barros da Costa Lopes; Francisco Paulo Lopes Braga e mulher Sandra Liliana Santos 

da Silva; Maria Isabel Lopes Braga. ___________________ _ 

_ 4.25 - FORUM SOCIEDADE E DEMOCRACIA - Solicita a cedência do Auditório Municipal 

para os dias 03 e 17 de abril, 01, 15 e 29 de maio. A Câmara Municipal deliberou por 

unanimidade adiar para uma próxima reunião da Câmara Municipal. _______ _ 

_ 4.26 - CAP - CONFEDERAÇÃO DOS AGRICULTORES PORTUGUESES - Solicita a cedência 

do Auditório Municipal para o dia 03 de fevereiro. A Câmara Municipal deliberou por 

unanimidade autorizar a cedência do Auditório Municipal à CAP - Confederação Dos 

Agricultores Portugueses, No dia 03 de fevereiro, no período compreendido entre as 09:00 e 

as 12:00 horas. __________________________ _ 

_ 4.27 - FACULDADE DE DIREITO DA UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA - Solicita a 

cedência do Teatro Diogo Bernardes para o dia 15 de abril. A Câmara Municipal deliberou 

por unanimidade autorizar a cedência do Teatro Diogo Bernardes à Faculdade de Direito da 

Universidade Nova de Lisboa, no dia 15 de abril. ______________ _ 

_ 4.28 - IRIS INCLUSIVA - Solicita a cedência do Teatro Diogo Bernardes para o dia 29 de 

m"ço. A cOm'" M""'do" d"ib,ro" PM "","'mld,d' ,",ocl", , ,,","d, d07 
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Diogo Bernardes à IRIS Inclusiva, no dia 29 de março a partir das 16:00 horas, sendo que as 

montagens e ensaios de colocação terão de ser efetuadas no mesmo dia, a partir das 09:00 

horas. Mais deliberou por unanimidade que deverão garantir os seguintes requisitos: a 

emissão de bilhetes terá de ser de acordo com a planta da sala; contratação de seguro de 

responsabilidade civil para músicos, técnicos e público em geral; licenças de SPA, IGAL e 

outras; pessoal de apoio para mudanças das formações-cadeiras e estrados; pagamento dos 

impostos em vigor, nomeadamente o IVA da bilheteira; respeitar o intervalo para almoço do 

pessoal do TDB (12:30 - 14:00 horas); garantir o aluguer de todo e qualquer equipamento 

que não faça parte dos riders do teatro. ___________________ _ 

_ 4.29 - CLUBE NÁUTICO DE PONTE DE LIMA - Solicita a cedência do Auditório Rio Lima 

para o dia 18 de janeiro de 2020. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade autorizar 

a cedência do Auditório Rio Lima ao Clube Náutico de Ponte de Lima, no dia 18 de janeiro, 

entre as 14:00 e as 20:00 horas, não podendo ter acesso ao equipamento nos dias 

anteriores. O Senhor Vereador Dr. Abel Baptista não participou na discussão e votação deste 

ponto, declarando-se impedido. _____________________ _ 

_ 4.30 - ROTARY CLUBE DE PONTE DE LIMA - Solicita a cedência do restaurante da 

Expolima e picadeiro para o dia 31 de maio de 2020, bem como a isenção de taxas. A 

Câmara Municipal deliberou por unanimidade autorizar a cedência do Restaurante da 

Expolima e picadeiro, ao Rotary Clube de Ponte de Lima, no dia 31 de maio, mediante o 

pagamento de 250,00€ (duzentos e cinquenta euros), acrescido de IVA á taxa legal em vigor, 

valor que deverá ser liquidado antes da realização do evento, situação que será verificada no 

dia do evento com a apresentação do comprovativo do pagamento emitido pelo Município 

ao responsável pela abertura do acesso à Expolima, ficando desde já advertido que sem o 

comprovativo do pagamento não será permitido o acesso e utilização autorizada. Mais 

deliberou por unanimidade que finda a utilização do espaço, deverá entregar o mesmo 

limpo e no exato estado em que o recebeu, situação que será verificada pelos serviços do 

Município. ______________________________ _ 

_ 4.31 - FRANCISCO ANTÓNIO GOMES DO VALE - Solicita autorização para a realização 

de transporte lúdico em charrete de tração de cavalos em passeios turísticos pelo 

perímetro urbano de Ponte de Lima, no ano de 2020. A Câmara Municipal deliberou por 

unanimidade autorizar a circulação de uma charrete de tração de cavalos até ao final de 

2020, com exceção dos dias em que se realizem eventos de interesse municipal ou 

promovidos pelo Município, com o seguinte trajeto, Passeio 25 de abril, Largo de Camões, 



13 de janeiro de 2020 13 

Expolima, Ponte Medieval, Largo da Alegria e Clube Náutico, devendo acautelar as questões 

de higienização e recolha de dejetos dos animais. Mais deliberou por unanimidade autorizar 

o estacionamento da eh arrete na entrada da Avenida dos Plátanos, do lado esquerdo ou 

direito, conforme a sombra, com isenção de taxas. _______________ _ 

_ 4.32 - MÁRCIA DA CONCEiÇÃO SOUSA VIANA - AROMMA'S CAFÉ - Ratificação do 

despacho proferido pelo senhor Presidente da Câmara a 20 de dezembro de 2019. 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 Municipal a 20 de dezembro de 2019, 

de autorização de alargamento de horário até às 04.00 horas entre os dias 20 de dezembro 

de 2019 e 04 de janeiro de 2020. ____________________ _ 

_ 4.33 - INSTITUTO POLITÉCNICO DE VIANA DO CASTELO - ESCOLA SUPERIOR DE 

EDUCAÇÃO - Ratificação do despacho proferido pelo Senhor Presidente da Câmara a 06 de 

janeiro. 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 Municipal a 06 de janeiro 

de 2020, de autorização da visita do Instituto Politécnico de Viana do Castelo - Escola 

Superior de Educação, no dia 09 de janeiro, ao Centro Interpretativo da História Militar, 

CIPVV, Arquivo Municipal, Quinta do Arnado e Museu dos Terceiros. 

_4.34 - UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DO ALTO MINHO - EPE - Solicita a cedência do 

Teatro Diogo Bernardes para o dia 19 de fevereiro de 2020. A Câmara Municipal deliberou 

por unanimidade autorizar a cedência do Teatro Diogo Bernardes à Unidade Local de Saúde 

do Alto Minho, no dia 19 de fevereiro. Mais deliberou por unanimidade que deverão 

garantir os seguintes requisitos: deverão apresentar seguro de responsabilidade civil para 

todos os participantes; apresentar licença da SPA caso exista música ou outra atividade 

artística; todo o material usado em cena terá, obrigatoriamente, que ser retirado no final do 

evento. ________________________________ _ 

_ (05) ATRIBUiÇÃO DE SUBsíDIOS. ________________ _ 

_ 5.1 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS DA EBl 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". A Câmara Municipal deliberou por unanimidade atribuir um subsídio n",-+-__ "" 

montante de 337,50 € (trezentos e trinta e sete euros e cinquenta cêntimos), à Associação 
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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". _____ _ 

_ 5.2 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS DO CENTRO EDUCATIVO DAS LAGOAS - Presente uma 

informação do Chefe da Unidade de Recursos Naturais a propor a atribuição de subsídio 

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

"Oficinas de Natal". A Câmara Municipal deliberou por unanimidade atribuir um subsídio 

no montante de 94,92 € (noventa e quatro euros e noventa e dois cêntimos), à Associação 

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

servidas aquando da realização das "Oficinas de Natal". _____________ _ 

_ 5.3 - ASSOCIAÇÃO DA BANDA DE MÚSICA DE ESTORÃOS - Atribuição de subsídio 

destinado à aquisição de fardamento para os membros da banda de música. A Câmara 

Municipal deliberou por unanimidade atribuir um subsídio no montante de 6.000,00 € (se is 

mil euros), à Associação da Banda de Música de Estorãos, destinado à aquisição de 

fardamento para os membros da banda, mediante a celebração de protocolo a estabelecer. _ 

_ (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 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. __ _ 

~sidente, 
;:J 

A Secretária, 

ttcifi'" ,~" V(\O,ce., k.(k, cU. C,.J\õAI'O 
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Proposta do Presidente da Câmara Municipal 

(Aumento excecional dos Fundos Disponíveis a que alude a alín~..de- ,- 1 do art,2 

4,2 da Lei n,2 8/2012, de 21 de fevereiro,a-s~ção atual) 

Considerando que: 

A alínea f) do art,2 3 da Lei n,2 8/2012, de 21 de fevereiro, Lei dos Compromissos e dos 

Pagamentos em Atraso (LCPA), determina que «Fundos disponíveis» são as verbas 

disponíveis a muito curto prazo, que incluem, quando aplicável, e desde que não tenham 

sido comprometidos ou gastos: 

As transferências ou subsíd ios com origem no Orçamento do Estado, relativos 

aos três meses seguintes; 

A receita efetiva própria que tenha sido cobrada ou recebida como 

adiantamento; 

A previsão da receita efetiva própria a cobrar nos três meses seguintes; 

O produto de empréstimos contraídos nos termos da lei; 

As transferências ainda não efetuadas decorrentes de programas e projetos do 

Quadro de Referência Estratégico Nacional (QREN) cujas faturas se encontrem 

liquidadas, e devidamente certificadas ou validadas; 

Outros montantes autorizados nos termos do artigo 4.Q, 

O art,2 4,2 da LCPA determina que, a título excecional, podem ser acrescidos aos fundos 

disponíveis outros montantes, desde que expressamente autorizados pela Câmara 

Municipal; 

O n,2 2 do art,2 6,2 do Decreto-Lei n,2 127/2012, de 21 de junho, determina que o 

aumento temporário dos fundos disponíveis a que se refere o artigo 4,2 da LCPA só pode 

Tel258 900 400· Fax 258 9004 10· Praça da República· 4990062 Ponte de Lima . gera[@Cm.pontede7' 
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ser efetuado mediante recurso a montantes a cobrar ou a receber dentro do período 

compreendido entre a data do compromisso e a data em que se verifique a obrigação 

de efetuar o último pagamento relativo a esse compromisso. 

Se encontram registados compromissos cujo momento de liquidação ultrapassa o 

trimestre de referência para o cálculo dos fundos disponíveis estando cumprido o 

requisito estabelecido no ponto anterior. 

Estabelece a alínea a) do n.º 3 do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 127/2012, de 21 de junho 

que integram, ainda, os fundos disponíveis os saldos transitados do ano anterior cuja 

utilização tenha sido autorizada nos termos da legislação em vigor. 

Face aos considerandos enunciados proponho, nos termos do art.º 4.º da 

LCPA e considerando o estrito cumprimento dos limites estabelecidos no 

n.º 2 do art.º 6 do Decreto-Lei n.º 127/2012, de 21 de junho, o aumento 

excecional dos fundos disponíveis no valor de 6.302.020,96€, relativo à 

utilização de parte do saldo de gerência. 

o Presidente da Câmara 

=-
Victor Manuel Alves Mendes (Eng.º) 

Tel 258 900 400 . Fax 258 900 4 10 . Praça da Republica . 4990062 Ponte de Uma· geral@crn-pontedelima.pt,www.cm-pontedeUma.pt 



Resumo de Execução Orçamental - detalhado 

ENTIDADE MPL MUNICIPIO DE PONTE DE LIMA 
110EDA EUR 
DATA 1010/01/01 

PERIODO 1019/01/01 a 1019/11/31 PAG. 1 

Recebimentos Pagamentos 

Saldo do dia anterior ......... 5.151.871,31 Despesas orçamentais , .. " ... , .. 19 .153.955,11 

Correntes. "" . " . , ... , •. . 11.391.593,01 
Receita orçamentais . .. .. ... . . , 30 .303 .104,31 Capital . " . " ....... " "" 6.156 .361,65 

Correntes .. ". , . . , ." . . . . , 11.341.843,93 Total Cabimentado ... .. .. . . 39 .549.983,43 
Capital ." .... " ,.,,,,, ,,, 1.955.160,38 Total de Compromissos ... . . 38 .153.164,11 

Outras """.""""."" Total Liquidado .. . .. .. .. .. 19 .153.951,11 
Total Pago"""" " """ 19.153.m,11 

Receita Eventual . ...... , .. 30.303. 104,31 
Receita Virtual " """ ',, Saldo para o dia seguinte . ..... , 6.301.010,96 

Total ....... . .. " .. 35.455.916,68 Total " ... " """"". 35.455 .916,68 

MES CABIMENTADO COMPROMISSO fACTURAOO LIQUIDADO PAGO fACTURADO - PAGO LIQUIDADO - PAGO 

JANEIRO 14 .696 .510,11 14.063.110,04 4.391.035,68 3.056 .001,00 1.559 .301,85 1.831.117,83 496.699,15 
FEVEREIRO 1.894.196,91 1.411 .011,51 1.053.181,63 1.063 .316,16 1.361 .951 , 06 -309.614,43 -199.630,30 
MARÇO -515 .474, 91 1.014.413,13 1.050.498,16 1.356 .501,09 1.011.951,11 31.541,55 338 .549,88 
ABRIL 1.150.101,53 4.149 .311,15 1.919 .485,31 1.801.516,91 1.011.556,83 -148 .011,46 -110.019,91 
MAIO 3.641.141,38 1.016 .105,45 1.185.915,13 1.511.386,59 1.018 .183,63 101.131,60 44].101,96 
JUNHO 1.458.331,31 1.953 .000,09 1.884 .900,16 1.719 .331,50 1.890.550,31 -5 .649,61 -111. 118,81 
JULHO 1.391.311,60 4,511 .615,16 3.161.411,06 1.910.113,49 1.165 .418 ,38 901.003,6B -354.694,89 
AGOSTO 1.101.388,36 199.130,11 1.456.916,46 1.114.649,41 1.119.465,11 -111.538,65 -4.815,69 
SETEMBRO 118.305,31 1.360.185 ,64 1.108.369,14 1.015.181,63 1.118 .165,91 -19.196,61 181.116,11 
OUTUBRO 1.148.648,83 1.166.538,15 1.158.531,08 1.656.418,83 1.131 .141,19 16.194,19 -15.813,96 
NOVEMBRO 911.815,15 1.013.634,41 1.988.961,01 1.611.191,18 1.618.060,11 310.900,14 53.131,01 
DEZEI1 BRO -380.815,96 1.481 .160,90 3.518.650,19 3.141.599,11 3.644.095,81 -115.445,61 -501 .496,10 

TOTAL ." 39 .54 9.983,43 38.153.164,11 31.103.984,41 19.153.955,11 19 .153.915,11 1.950.018,15 
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Na tarde do passado dia 23 de dezembro faleceu o Senhor Fernando Augusto de 

Vasconcelos Calheiros de Barros, nascido na Vila de Ponte de Lima a 21 de abril d 

1937, com 82 anos, durante os quais, foi Presidente da Câmara Municipal~ te de 

Lima no período de 4 de janeiro de 1990 a 6 de janeiro de 1994yar6éÍor da Câmara 

Municipal de Ponte de Lima de 1977 a 1986, Provedor ~a1í'ta Casa da Misericórdia 

de Ponte de Lima, entre 1989 e 1997, Presidente da Direção da Associação 

Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Ponte de Lima, de 1997 a 2000. De entre 

outros cargos desempenhados, como o de Delegado da Liga Portuguesa Contra o 

Cancro em Ponte de Lima. Para além destas funções e cargos, teve a profissão de 

Técnico de Desenho de Construção Civil, com Gabinete Técnico de Projetos próprio. 

Durante o período em que exerceu funções autárquicas foram muitos os projetos e 

melhorias implementados, existindo uma preocupação constante para que as 

condições de vida da comunidade evoluíssem no sentido da maior qualidade de vida, 

dignificando o Poder Local e todos os cargos que desempenhou, para além da Câmara 

Municipal de Ponte de Lima. 

Considerando os seus feitos, como também as suas qualidades humanas, a sua 

grandeza de espírito, a sua humildade, a sua integridade, a sua bondade, a sua 

afabilidade, a sua simpatia, a sua generosidade, o seu enorme altruísmo a sua 

incansável dedicação, PROPONHO um Voto de Pesar, pelo falecimento de Senhor 

Fernando Augusto de Vasconcelos Calheiros de Barros, lamentando a perda, e 

transmitir à sua família sentidas condolências. 

Ponte de Lima, 8 de janeiro de 2020, 

o Presidente da Câmara Municipal de Ponte de Lima, 

c.c -
Eng.º Victor Manuel Alves Mendes 

Tel 258 900 400 . Fax 258 900 410 . Praça da República· 4990.Q62 Ponte de Uma· geral@cmiJC)ntedelima.pt- www.cm -pontedelim a.pt 
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É com o mais profundo pesar que o Município de Ponte de Lima torna público o -~ 
falecimento do Senhor Fernando Augusto de Vasconcelos Calheiros d~FI'O'~ 
Presidente da Câmara Municipal de Ponte de Lima no período de ~~de 1990 a 

6 de janeiro de 1994, Vereador da Câmara Municipal de Ponte de Lima de 1977 a 1986, 

Provedor da Santa Casa da Misericórdia de Ponte de Lima, entre 1989 e 1997, Presidente 

da Direção da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Ponte de Lima, de 

1997 a 2000, de entre outros cargos desempenhados, como o de Delegado da Liga 

Portuguesa Contra o Cancro em Ponte de Lima. 

Nasceu na Vila de Ponte de Lima a 21 de abril de 1937 e faleceu na tarde do passado dia 

23 de dezembro, com 82 anos, durante os quais, para além das funções e cargos 

referidos, teve a profissão de Técnico de Desenho de Construção Civil, com Gabinete 

Técnico de Projetos próprio. 

o corpo estará em câmara ardente durante o dia 24 de dezembro, terça-feira, na Igreja 

de Nissa Senhora da Misericórdia de Ponte de Lima, até às 17hOOm. No final da tarde 

seguirá para a Casa Mortuária da freguesia de Rebordões Souto, onde residia e no dia 

seguinte, 25 de dezembro, às 15h30m, terão início as cerimónias fúnebres com missa 

de corpo presente na Igreja Paroquial, finda a qual irá a sepultar no Cemitério Paroquial. 

À Família enlutada, o Município de Ponte de Lima apresenta as mais condolências e o 

Executivo Municipal determinou promulgar dois dias de luto municipal, a 24 e a 25 de 

dezembro, em memória do Homem, do Cidadão e do Politico que foi o Senhor Fernando 

Augusto de Vasconcelos Calheiros de Barros. 

Ponte de Lima, 24 de dezembro de 2019, 

o Presidente da Câmara Municipal, 

>.. C-k-= 
Victor Mendes 

Tel 258 900 4 00· Fax 258 900 4 to · Praça da República· 4990-062 Ponte de Lima · gerel@cm-pontedelima.pt,www.cm-pontedelima.pt 



REUNIÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE PONTE DE LIMA DE 13 DE JANEIRO DE 2020 

DECLARAÇÃO DE VOTO 

(REFERENTE AO PONTO - (04) ASSUNTOS DIVERSOS - 4.14 - PROTOCOLO ENTRE O MUNIC[PIO DE PONTE DE 

LIMA E A ASSOCIAÇÃO CONCELHIA DAS FEIRAS NOVAS CELEBRADO A 17 DE MAIO DE 2008 - Denúncia do 

Protocolo - Aprovação" 

Senhor Presidente de Câmara, Senhoras e Senhores Vereadores, na proposta apresentada, V.Exa 

alega que o protocolo pode ser denunciado fora do prazo estabelecido, desde que por acordo entre as partes. 

Ora, dada a natureza da proposta, o que me parece mais razoável seria o Sr. Presidente invocar os motivos que 

o levaram a tomar tal decisão, assim como deveria estar anexa a esta proposta uma declaração da Associação 

Concelhia Feiras Novas (A.C.F.N.) onde constasse que concorda com esta denúncia. 

Confesso que tenho muitas reservas relativamente aos motivos que levaram à apresentação desta 

proposta. Por parte da A.C.F.N., a cessação do protocolo parece-me uma fuga para a frente, com o intuito de 

fazer esquecer a falta de Relatórios Finais de Execução Ffsica e Financeira que após a realização de cada evento 

esta associação estava obrigada a apresentar, e que de facto nunca apresentou. Já a proposta do Sr. 

Presidente sem invocar os motivos que o levaram a propor esta denúncia, deixa a sensação que esta medida 

pretende desviar o foco da A.C.F.N. relativamente ao passado, varrendo para debaixo do tapete aquilo que 

deveria estar visível e acessível para consulta e conhecimento de todos. 

Já passaram dois anos de exerdcio deste executivo e infelizmente nem eu nem nenhum munfcipe 

deste concelho sabe os custos que representam para o Munidpio a Feira do Cavalo, precisamente porque o 

protocolo em vigor nunca foi cumprido pela A.C.F.N .. 

Finalmente e em conclusão, sou totalmente a favor que a organização dos eventos que são pagos pelo 

Munidpio, sejam administrados directamente pela Câmara Municipal, pelo que o meu voto a esta proposta só 

poderia ser FAVORAVEL. 

Solicito que esta declaração de voto fique anexa à acta. 

A Vice-Presidente da Câmara Municipal, 

Mecia M tins, Engº, 


	Edital
	Reunião de 13 de janeiro de 2020
	Presenças
	Período de Antes da Ordem do Dia
	Ordem do Dia
	01. Aprovação da Ata da Reunião Anterior
	02. Obras Públicas
	03. Juntas de Freguesia
	04. Assuntos Diversos
	05. Atribuição de Subsídios
	06. Aprovação da Ata em Minuta

	Encerramento
	Documento I
	Documento II
	Documento III
	Documento IV

