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27 de janeiro de 2020 

REUNIÃO DA CÂMARA MUNICIPAL 
DE 

PONTE DE LIMA 

Data da reunião: 27 de janeiro de 2020 
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 

Engº Vasco Nuno Magalhães Velho de Almeida Ferraz 

Dr.~ Maria João Lima Moreira Sousa 

Dr. Paulo Jorge da Cunha Barreiro de Sousa 

FALirAS: •...••••••••••••••••••••.•••..••••••••••••••••• 

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

2 

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

Prestou Colaboração irécnica: M~ Guilhermina Franco 

Resumo Diário de Tesouraria: 
Saldo .. ..................• 7. 726.964, 70 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 Senhor Padre Tomás Caridade Vieira, pároco de Freixo, Friastelas, Ardegão, Poiares e de 

São Lourenço de Mato. 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 pesar pelo falecimento 

do Senhor José da Cunha de Sousa, ex-trabalhador deste Município. 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 a Óscar Miguel 

Ferraz Alves Araújo, Boscardini - Golden Retriever, pela conquista do prémio de melhor 

criador absoluto de Portugal 2019. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar 

o voto de louvor proposto, devendo ser dado conhecimento. 

_Intervenção dos Vereadores: _____________________ _ 

_ Os Senhores Vereadores Dr. Abel Lima Baptista e Dr.~ Maria João Sousa apresentaram 

a proposta de recomendação que fica anexa à presente ata como documento número um e 

se considera como fazendo parte integrante da presente para todos os efeitos. ____ _ 

O Senhor Presidente da Câmara Municipal e os Senhores Vereadores prestaram os 

esclarecimentos tidos por necessários. ___________________ _ 

_ 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 57 Q, da Lei n. Q 75/2013, de 12 de 

setembro, e sem prejuízo da sua prévia aprovação sob a forma de minuta, para efeitos do 

disposto nos números 3 e 4 do citado artigo, deliberou por unanimidade aprovar a ata da 

reunião realizada a 13 de janeiro de 2020, pelo que va i a mesma ser assinada pelo Exmo. 

Senhor Presidente e pela Secretária. ____________________ _ 

_ (02) OBRAS PARTICULARES __________________ _ 

_ 2.1 - PROCESSO DE LOTEAMENTO N2 29/9S - Pedido de alteração ao alvará de 

loteamento n.2 74/96 - Lote n2 8, na Rua das Mimosas, n2 8, Freguesia de Fornelos e 

Queijada - Requerente: Ana Sofia Pereira de Castro e João Filipe Pereira Madeira -

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

Municipal deliberou por unanimidade aprovar a submissão do pedido de alteração ao alvará 
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de loteamento nQ 74/96, Lote nQ 8, sito na Rua das Mimosas, nQ 8, da Freguesia da Fornelos 

e Queijada, requerido por Ana Sofia Pereira de Castro e João Filipe Pereira Madeira, a 

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

_ 2.2 - PROCESSO DE LOTEAMENTO Nº 134/86 - Pedido de alteração ao alvará de 

loteamento n.Q S3/96 - Lote nQ 3, na Travessa dos Amieiros, na Freguesia de Arcozelo -

Requerente: André Adão Rodrigues Pereira e Maria das Dores Ferreira Martins -

Promoção de consulta aos proprietários por edital, conforme o disposto no nQ 3 do art.º 6Q 

do RME. A Câ mara Municipal deliberou por unanimidade promover a consulta dos restantes 

titulares dos lotes constantes no alvará de lotea mento, por edital, rel ativamente ao pedido 

de alteração ao alvará de loteamento n.Q 53/96 - Lote nQ 3, sito na Travessa dos Amieiros, 

da Freguesia de Arcozelo, requerido por André Adão Rodrigues Pereira e Maria das Dores 

Ferreira Martins, conforme o disposto no nQ 3 do art.Q 6Q do RME. _________ _ 

_ 2.3 - ALTERAÇÃO AO ALVARÁ DO LOTEAMENTO DO PROCESSO DE LOTEAMENTO NQ 5 

DO PÓLO INDUSTRIAL DA GEMIEIRA - Lotes nQs 1, 2, 3 e 5 na Rua da Barreira no Pólo 

Industrial da Gemieira - Requerente; Officetotal - Food Brands, Lda. - Aprovação. A 

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

loteamento do processo de loteamento nQ 5 do Pólo Industrial da Gemieira, lotes nQs 1, 2, 3 

e 5 sito na Rua da Barreira, da freguesia da Gemieira, requerido por Officetotal - Food 

Brands, Lda. _______________________________________________________ _ 

_ 2.4 - PROCESSO DE LOTEAMENTO NQ 1/12 - Pedido de alteração ao alvará de 

loteamento n.Q 4/12 - Lotes nQs 12 e 13, na Rua do Arrabalde, na Freguesia de Arca e 

Ponte de Lima - Requerente: José Ricardo de Barros Alves - Promoção de consulta aos 

proprietários por edital, conforme o disposto no nQ 3 do art.Q 6Q do RME. A Câmara 

Municipal deliberou por unanimidade promover a consulta dos restantes titulares dos lotes 

constantes no alvará de loteamento, por edital, relativamente ao ped ido de alteração ao 

alvará de loteamento n.Q 04/12 - Lote nQ 12 e 13, sito na Rua do Arrabalde, da Freguesia de 

Arca e Ponte de Lima, requ erido por José Ri ca rdo de Barros Alves, conforme o disposto no nQ 

3doart.Q6QdoRME. __________________________ __ 

_ 2.5 - PROCESSO DE LOTEAMENTO Nº 4/06 - Pedido de alteração ao alvará de 

loteamento n.Q 01/09 - Lote nº 13, na Rua do Rego, na Freguesia de Fontão - Requerente: 

Maria Henriqueta Vila Pouca da Silva - Promoção de consulta aos proprietários por edital, 

conforme o disposto no nº 3 do art.Q 6º do RME. A Câmara Municipal deliberou por 

unanimidade promover a consulta dos restantes titulares dos lotes constantes no alvará de 

ff/ 



27 de janeiro de 2020 5 

loteamento, por edital, relativamente ao pedido de alteração ao alvará de loteamento n.Q 

01/09 - Lote nQ 13, sito na Rua do Rego, da Freguesia de Fontão, requerido por Maria 

Henriqueta Vila Pouca da Silva, conforme o disposto no nQ 3 do art. Q 6Q do RME. ____ _ 

_ 2.6 - PROCESSO DE LOTEAMENTO NQ 4/06 - Pedido de alteração ao alvará de 

loteamento n.Q 01/09 - Lotes nQs 1,5,6,7,8,10,12,18,19 e 20 na Rua do Rio Velho, Rua do 

Rego-Quinta da Casa Grande ou Outeiro, na Freguesia de Fontão - Requerente: Rio Sul 

Empreendimentos Imobiliários, Lda. - Promoção de consulta aos proprietários por edital, 

conforme o disposto no n2 3 do art.Q 62 do RME. A Câmara Municipal deliberou por 

unanimidade promover a consulta dos restantes titulares dos lotes constantes no alvará de 

loteamento, por edital, relativamente ao pedido de alteração ao alvará de loteamento n. Q 

01/09 - Lotes nQs 1,5,6,7,8,10,12,18,19 e 20 na Rua do Rio Ve lho, Rua do Rego-Quinta da 

Casa Grande ou Outeiro, da Freguesia de Fontão, requerido por Rio Su l Empreendimentos 

Imobiliários, Lda., conforme o disposto no nQ 3 do art.Q 6Q do RME. _________ _ 

_ 2.7 - PROCESSO DE LOTEAMENTO NQ 04/94 - Pedido de alteração ao alvará de 

loteamento n.2 46/95 - Lotes n2s 2 e 3, na Avenida de Sandiães, nQ 1564 e Rua do Cruzeiro 

na Associação de Freguesias do Vale do Neiva - Requerente: Maria Aurora Pires Ralha 

Rodrigues e António Alberto Barbosa Ralha - Aprovação. A Câmara Municipal deliberou 

por unanimidade aprovar o pedido de alteração ao alvará de loteamento nQ 46/95, lotes nQs 

2 e 3, sito na Avenida de Sandiães, nQ 1564 e Rua do Cruzeiro, da Associação de Freguesias 

do Vale do Neiva, requerido por Maria Aurora Pires Ralha Rodrigues e António Alberto 

Barbosa Ralha. ____________________________ _ 

_ 2.8 - PROCESSO DE LOTEAMENTO N2 28/95 - Pedido de alteração ao alvará de 

loteamento n.Q 65/96 - Lote nQ 14 na Rua das Oliveiras, na Freguesia da Feitosa -

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

por unanimidade aprovar o pedido de alteração ao alvará de loteamento nQ 65/96, lote nQ 

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

Cunha. ______________________________ _ 

_ 2.9 - PROCESSO DE LOTEAMENTO NQ 4/10 - Pedido de alteração ao alvará de 

loteamento n.2 2/10 - Lotes nQs 6 e 7 na Rua Conde de Aurora, na Freguesia de Arca e 

Ponte de Lima - Requerente: Construlimia, Lda. - Aprovação. A Câmara Municipal 

deliberou por unanimidade aprovar o pedido de alteração ao alvará de loteamento nQ 2/10, 

lotes nQs 6 e 7, sito na Rua Conde de Aurora, da Freguesia de Arca e Ponte de Lima, 

requerido por Construlimia, Lda. _____________________ _ 
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_2.10 - PROCESSO DE LOTEAMENTO NQ 29/95 - Pedido de alteração ao alvará de 

loteamento n.Q 74/96 - Lote nQ 14, na Rua das Mimosas, na Freguesia de Fornelos e 

Queijada - Requerente: Pedro Nuno Alves de Oliveira e Silva e Luzia de Fátima Leão Ferraz 

Barbosa de Oliveira e Silva - Aprovação. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade 

aprovar o pedido de alteração ao alvará de loteamento nQ 74/96, lote nQ 14, sito na Rua das 

Mimosas, da Freguesia de Fornelos e Queijada, requerido por Pedro Nuno Alves de Oliveira e 

Silva e Luzia de Fátima Leão Ferraz Barbosa de Oliveira e 5i1va. ___________ _ 

_ 2.11 - PROCESSO DE LOTEAMENTO NQ 2/18 - Requerente: Turilima -

Empreendimentos Turísticos do Vale do Lima, S.A. na Rua de Pias, Freguesia da Feitosa -

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

loteamento nQ 2/18, sito na Rua de Pias, da freguesia da Feitosa, requerido por Turilima -

Empreendimentos Turísticos do Vale do Lima, 5.A. _______________ _ 

_ 2.12 - PROCESSO DE OBRAS NQ 319/07 - Requerente: Santa Casa da Misericórdia de 

Ponte de Lima- Local da Obra: Rua General Norton de Matos, 471 - Freguesia de Arca e 

Ponte de Lima - Solicita a isenção ou redução do valor das taxas devidas pela emissão de 

licença. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade autorizar a isenção do valor das 

taxas devidas pela emissão de licença, requerida pela 5anta Casa da Misericórdia de Ponte 

de Lima, relativa ao processo de obras nQ 319/07, no montante de 2.156,55 € (dois mil cento 

e cinquenta e seis euros e cinquenta e cinco cêntimos), ao abrigo da autorização genérica 

deliberada pela Assembleia Municipal, na sessão de 14 de dezembro de 2019. _____ _ 

_ 2.13 - PIP - PEDIDO INFORMAÇÃO PRÉVIA - OPERAÇÃO DE LOTEAMENTO 

Requerente: Belmira Cristina Vila Verde Pereira Araújo - Local da Obra: Rua do Covelo, na 

Freguesia de Cabração e Moreira do Lima - Aprovação. A Câmara Municipal deliberou por 

unanimidade aprovar o pedido de informação prévia, nos termos requeridos por Belmira 

Cristina Vila Verde Pereira Araújo, processo número 124/19, na Rua do Covelo, da Freguesia 

de Cabração e Moreira do Lima, condicionado ao cumprimento do estipulado na informação 

técnica prestada a 5 de dezembro de 2019, e à execução da facha de estacionamento de 

forma ininterrupta, sem avanços dos passeios. 

_2.14 - PROCESSO DE OBRAS NQ 49/97 - PIROTECNIA MINHOTA, LDA. - Proposta de 

Reconhecimento Público Municipal da empresa. A Câmara Municipal deliberou por 

unanimidade considerando a informação técnica prestada, propor à Assembleia Municipal o 

reconhecimento do Interesse Público Municipal da empresa, relativa ao processo de obras 

nQ 49/97, requerido por Pirotecnia Minhota, Lda. _______________ --;;/ 
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_(03) OBRAS PÚBlICAS ___________________ _ 

_ 3.1 - EMPREITADA DE "REQUALIFICAÇÃO DA RUA DO ARRABALDE DE S. JOÃO DE 

FORA" - Revisão de preços. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar a 

revisão de preços no valor de 33.366,07 € (trinta e três mil trezentos e sessenta e seis euros 

e sete cêntimos), mais IVA à taxa legal em vigor, de acordo com o proposto na informação 

prestada pelo Chefe da Divisão de Estudos e Planeamento a 12 de novembro de 2019, 

relativa à empreitada de "Requalificação da Rua do Arrabalde de S. João de Fora". 

_3.2 - "PLANO DE INTERVENÇÃO NO ESPAÇO RÚSTICO DO NÚCLEO DE PEDREIRAS DAS 

PEDRAS FINAS - (PIER-NPPF)" - Aprovação do Relatório de Ponderação das Participações 

Apresentadas na Discussão Pública e submissão do (PIER-NPPF) à aprovação da 

Assembleia Municipal. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar, de acordo 

com o proposto na informação prestada pelo Chefe da Divisão de Estudos e Planeamento a 

16 de janeiro, o Relatório de Análise e Ponderação das Participações apresentadas no 

período de discussão pública, nos termos do disposto no n. Q 6, do artigo 89 Q, do Regime 

Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial. Mais deliberou por unanimidade submeter, 

de acordo com o proposto na informação prestada pelo Chefe da Divisão de Estudos e 

Planeamento a 16 de janeiro, a proposta do "Plano de Intervenção no Espaço Rústico do 

Núcleo de Pedreiras das Pedras Finas (PIER-NPPF)", com as alterações pontuais efetuadas na 

sequência da participação pública, conforme decorre do artigo 89Q do Regime Jurídico dos 

Instrumentos de Gestão Territorial, à apreciação e aprovação da Assembleia Municipal nos 

termos do disposto no n. Q 1 do artigo 90Q do Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão 

Territorial, que acompanha o parecer favorável à proposta de Plano da CCDRN, nos termos 

da Ata de Conferência Procedimental realizada em 30 de janeiro de 2019, conforme o artigo 

85 Q do Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial. O Senhor Vereador Dr. Abel 

Lima Baptista ditou para a ata a seguinte declaração de voto: "Voto favoravelmente porque 

me foi garantido que as alterações introduzidas, não careciam de nova discussão pública". _ 

_ (04) JUNTAS DE FREGUESIA __________________ _ 

_ 4.1 - FREGUESIA DE BRANDARA - Aditamento ao processo de toponímia. A Câmara 

Municipal deliberou por unanimidade aprovar o aditamento ao processo de fixação 

toponímica da Freguesia de Brandara. ___________________ _ 

_ 4.2 - FREGUESIA DE POIARES - Solicita antecipação das tranches respeitantes ao ano 

2020. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade autorizar o adiantamento das quatro 

tranches do ano 2020, com exceção da verba relativa à limpeza da rede viária. _____ _ 
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_4.3 - FREGUESIA DE FONTÃO - Denúncia de protocolo celebrado ao abrigo do 

deliberado pela Câmara Municipal na sua reunião de 02 de fevereiro de 2015. A Câmara 

Municipal deliberou por unanimidade autorizar a denúncia do protocolo celebrado com a 

Freguesia de Fontão, respeit ante à cedência de uma sala nas antigas instalações da Escola 

Primária de Fontão. _________________________ _ 

_ (05) ASSUNTOS DIVERSOS ___________________ _ 

_ 5.1 - PROPOSTA DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL - "Indicação do 

nome do Senhor Américo José Fernandes para Tesoureiro da Direção da ACFN" -

Aprovação. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar a proposta do Senhor 

Presidente da Câmara Municipal, indicando o Senhor Américo José Fernandes para o cargo 

de Tesoureiro da Direção da ACFN - Associação Concelhia das Fei ras Novas. 

_5.2 - PROJETO DE REGULAMENTO DE ORGANI2AÇÃO DOS SERViÇOS DO MUNiCíPIO DE 

PONTE DE LIMA - Promoção de consulta pública. A Câmara Municipal deliberou por 

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

Baptista e Dr.~ Maria João Sousa, submeter a consulta pública, o projeto de Regu lamento de 

Organização dos Serviços do Município de Ponte de Lima, nos termos do disposto no artigo 

101º do CPA. O Senhor Vereador Dr. Abel Lima Baptista ditou para a ata a seguinte 

declaração de voto : "Abstenho-me porque fari a de outra forma a nova estrutura orgânica." _ 

_ 5.3 - REGULAMENTO INTERNO DE FIXAÇÃO DE SUPLEMENTO REMUNERATÓRIO DE 

TURNOS DO MUNiCíPIO DE PONTE DE LIMA - Revogação da deliberação de Câmara de 31 

de outubro de 2019 e apreciação das propostas apresentadas. A Câmara Municipal 

deliberou por unanimidade revogar a deliberação de Câmara de 31 de outubro de 2019. 

Mais deliberou por unanimidade aprovar as propostas apresentadas, e submeter à 

apreciação e aprovação da Assembleia Municipal, a proposta de regu lamento interno de 

fixação de suplemento remuneratório de turnos do Município de Ponte de Lim a. ___ _ 

_ 5.4 - SUPLEMENTO REMUNERATÓRIO - ABONO PARA FALHAS - Aprovação. A Câmara 

Municipal deliberou por unanimidade autorizar a atribuição de abono para falhas, a título 

t emporário, às funcionárias Marisa Alexandra Sousa Alves Fernandes, Maria de Fátima 

Fernandes Pinto da Silva e Célia Nataly Magalhães Marques, enquanto se verificarem as 

ca usas subjacentes à sua atribuição. ___________________ _ 

_ 5.5 - ALTERAÇÃO AO PLANO DE URBANIZAÇÃO DA CORRELHÃ NO ÂMBITO DO REGIME 

EXTRAORDINÁRIO DE REGULARIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÓMICAS - RERAE -

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

rl/ 
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Fundamentação da Alteração do Plano de Urbanização da Correi hã, de acordo com o 

proposto na informação técnica prestada a 7 de janeiro. Mais deliberou por unanimidade 

aprovar a alteração ao Plano de Urbanização da Correlhã, no âmbito do RERAE, e submeter à 

apreciação e aprovação da Assembleia Municipal. ______________ _ 

_ 5.6 - 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 - Ratificação do despacho proferido pelo Senhor 

Presidente da Câmara Municipal a 17 de janeiro de 2020 de aprovação e assinatura. 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 17 de janeiro de 2020, de 

aprovação e ass inatura do protocolo. __________________ _ 

_ 5.7 - ARRENDAMENTO (Para fins não habitacionais) DE UMA SALA LOCALIZADA NAS 

ANTIGAS INSTALAÇÕES DA ESCOLA PRIMÁRIA DE FONTÃO - Aprovação do Programa de 

Concurso e Caderno de Encargos. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar 

a abertura do procedimento por concurso público e as peças do procedimento, programa de 

concurso e caderno de encargos, relativo a uma sala localizada nas antigas Instalações da 

Escola Primária de Fontão. 

_5.8 - PROTOCOLO ENTRE O MUNicíPIO DE PONTE DE LIMA E A FUNDAÇÃO AMA 

AUTISMO - Cedência de uma sala no edifício do Espaço Internet - Aprovação. A Câmara 

Municipal deliberou por unanimidade aprovar o protocolo entre o Município de Ponte de 

Lima e a Fundação Ama Auti smo, de cedência de uma sala no edifício do Espaço Internet. _ 

_ 5.9 - PROTOCOLO DE ESTÁGIO DE FORMAÇÃO EM CONTEXTO DE TRABALHO ENTRE O 

MUNiCíPIO DE PONTE DE LIMA E A EBS DE ARGA E LIMA - Alunos: Mariana Couto Faria e 

José Carlos Ribeiro Marinho - Curso: Técnico em Animação de Turismo - Aprovação. A 

Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar o protocolo de estágio de formação 

em contexto de trabalho entre o Município de Ponte de Lima e a EBS de Arga e Lima, para os 

alunos Mariana Couto Faria e José Carlos Ribeiro Marinho, do Curso de Técnico em 

Animação de Turismo. ______________________ __ _ 

_ 5.10 - PROTOCOLO DE PARCERIA ENTRE O MUNicíPIO DE PONTE DE LIMA E O 

INSTITUTO POLITÉCNICO DE VIANA DO CASTELO - "TERRA INCUBADORA" - Aprovação. A 

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

Município de Ponte de Lima e o IPVC Instituto Politécnico de Viana do Castelo. _ _ __ _ 
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_5.11 - PROPOSTA DE FIXAÇÃO DOS PREÇOS DOS BILHETES, COM IVA INCLUíDO, PARA 

OS ESPETÁCULOS A DECORRER NO TEATRO DIOGO BERNARDES EM FEVEREIRO/2020 -

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 fevereiro de 2020. 

_S.12 - ADÉRITO SILVA ALVES - Solicita autorização para plantação de vinhas em Áreas 

de Paisagem Protegida. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade dar parecer 

favorável, de acordo com a informação prestada pelo Chefe de Unidade de Recursos 

Naturais e Rurais a 14 de janeiro, ao arranque da vinha em ramada e consequente plantação 

de vinha em cordão simples, numa área de 0,29ha, localizados na parcela n. Q 

1585340347001, designada por Setenaes, em Estorãos, requerido por Adérito Siva Alves 

Mais deliberou por unanimidade alertar o requerente da obrigatoriedade do pedido de 

parecer ser submetido ao Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas, 

considerando que a ação de plantação de vinhas, na parcela Setenaes, tem incidência na 

área pertencente à Rede Natura 2000, Sítio de Importância Comunitária do Rio Lima. __ 

_ 5.13 - MARISA SILVA - Solicita a cedência do Auditório Rio Lima para o dia 18 de 

fevereiro, a partir das 15:30 horas. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade 

autorizar a cedência do Auditório Rio Lima a Marisa Silva, no dia 18 de fevereiro, a partir das 

15:30 horas. ______________________________________________________ _ 

_ 5.14 - IRIS INCLUSIVA - Solicita autorização de utilização do Pavilhão Municipal para o 

dia 01 de fevereiro. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade autorizar a IRIS 

Inclusiva a utilizar o Pavilhão Municipal, no dia 01 de fevereiro de 2020. _____________ _ 

_ 5.15 - ALTERAÇÃO DO REGULAMENTO DE ACESSO AO PROJETO TERRA REABILlTAR

Aprovação. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade desencadear, de acordo com a 

informação técnica, o procedimento de elaboração da proposta de alteração do 

Regulamento de Acesso ao Projeto Terra Reabilitar, de acordo com o disposto no número 1 

do artigo 98. Q do Código do Procedimento Administrativo. 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. Q 1 do artigo 68. Q 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 



27 de janeiro de 2020 11 

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 da proposta de 

alteração do Regulamento de Acesso ao Projeto Terra Reabilitar, 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. _____________________ _ 

_ (06) ATRIBUiÇÃO DE SUBsíDIOS ________________ _ 

_ 6.1 - CENTRO PAROQUIAL E SOCIAL DE SANTA CRUZ DO LIMA - Atribuição de subsídio 

destinado á aquisição de uma viatura. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade 

atribuir um subsídio no montante de 10.000,00 € (dez mil euros) destinado à aquisição de 

uma viatura, mediante celebração de protocolo a estabelecer com o Centro Paroquial e 

Social de Santa Cruz do Lima. _______________________ _ 

_ ESPAÇO DE INTERVENÇÃO ABERTO AO PÚBLICO: Não houve 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 e cinco minutos. _____ _ 

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

A Secretária, 

\fali" $+ fV~h Iklho J.t4,.(:.,lt::...f 



PROPOSTA RECOMENDAÇÃO 

o General José Maria Mendes Ribeiro NORTON DE MATOS, nasceu em Ponte de Lima a 

23 de março de 1867 e faleceu a 2 de janeiro de 1955, conjuntamente com António Feijó 

e Cardea l Saraiva é um dos Limianos mais ilustres e cosmopolita dos filhos de Ponte de 

Lima. 

Licenciou-se em matemática pela Universid ade de Coimbra e cursou a Escola do Exército 

em Lisboa, onde se fez oficial. Foi colocado na India (1898). Nessa mesma altura viajou 

em missão diplomática por Macau e pela China. 

Em 1911, foi chefe do Estado-Maior e em 1912 é nomeado Governador Geral de Angola, 

terra onde funda a cidade de Nova Lisboa, hoje Huambo, em 1915 é designado Ministro 

das Colónias. 

Em 1921 foi Delegado de Portugal à Conferência de Paz de Paris. 

Entre 1924 e 1928 foi embaixador de Portugal em Londres. 

Em 1948 foi candidato a Presidente da República ousando, com enorme coragem, 

desa fiar o Estado Novo e Salazar. 

Além de Militar, Diplomata e Politico foi ainda um homem das letras, das suas obras 

destacam-se "A província de Angola" (1926) e "Memórias e trabalhos da minha vida" 

(1943-46), 2 volumes, foi Maçon e chegou a ser Grão- Mestre da Maçonaria Portuguesa. 

Este é apenas uma milésima parte da vasta e rica vid a de serviço público, à Pátria e, diria 

mesmo à humanidade, do nosso ilustre conterrâneo. 

Não há nenhum biógrafo do General Norton de Matos que não destaque a sua honra, a 

sua ética, a sua determinação, a sua verticalidade, honestidade, seriedade, lealdade e 

humanidade. 

Uma das atribu ições dos municípios é no domínio do património (artigo 23º, n.º 2, alínea 

e), da Lei 75/2013, de 12 de setembro) e compete à câmara municipal "Assegurar, 

incluindo a possibilidade de constituição de parcerias, ... manutenção, recuperação e 

divulgação do património ... cu ltural ... " - Cfr. Artigo 33º, n.º 1, alínea t) da Lei 75/2013. 

Ora existe um veículo automóvel usado pelo General Norton de Matos na sua campanha 

eleitoral para Presidente da República que foi comprado deliberadamente pelo seu 

amigo António Loureiro Pereira de Castro (que foi também Presidente de Câmara Ponte 

de Lima de 1920 a 1922) e ainda é proprietário da família, na posse do seu bisneto Pedro 

Castro Meireles. Trata-se de uma memória ainda existente e que deve merecer a nossa 

atenção com vista à sua recuperação e preservação para a recordação futura. É uma 

peça única e que se rá do maior interesse para história de Ponte de Lima, para a história 

da vida do General Norton de Matos e até para a história da oposição ao Estado Novo. 

O veículo possui quase todos os seus componentes originais, podendo facilmente ser 

recuperado, estamos a falar do Chrysler, com matricula TR-11-92, que se encontra na 



posse do referido Pedro Castro Meireles, na residência da família em S. Martinho da 

Gandra. 

Assim faço a presente proposta recomendação para que o Senhor Presidente da Câmara 

Municipal de Ponte de Lima contacte a família de forma a encontrar uma fórmula de 

pareceria (incluindo a possibilidade de aquisição) para recuperar e colocar este veículo 

em espaço de acesso público para se evidenciar a personalidade e ao dimensão politica, 

militar, diplomática e humana do General Norton de Matos. 





Ponte de Lima, 27 de janeiro de 2020. 

Os Vereadores de PLMT, 

Abel Baptista 

Maria João Sousa. 
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