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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 24 de fevereiro de 2020 e aprovada a 09 de março 

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-pontedel ima.pt. ____________________ _ 

Ponte de Lima, 09 de março de 2020. 

O Presidente da Câmara Municipal de Ponte de Lima, 

-Victor Mendes (Eng.O) 
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24 de fevereiro de 2020 

REUNIÃO DA CÂMARA MUNICIPAL 
DE 

PONTE DE LIMA 

Data da reunião: 24 de fevereiro 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 

FALTAS: 

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

2 

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

Prestou Colaboração Técnica: M~ Guilhermina Franco 

Resumo Diário de Tesouraria: 
Saldo ..•...........•••.... 7.359.811,61 Euros 

OBS: A Ata foi aprovada por minuta 
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_PERíODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA: ______________ _ 

_ Intervenção dos Vereadores: _____________________ _ 

_ No uso da palavra o Senhor Vereador Dr. Abe l Lima Baptista questionou a Câmara 

Municipal no sentido de sa ber se os terrenos à volta da Capela de S. Gonçalo, por trás das 

bombas da Repsol, são ou não propriedade do Município. Questionou ainda a Câmara 

Municipa l no sentido de saber se foi dada resposta ao ofício enviado à Direção Geral de 

Energia e Geologia, no que diz respeito à exploração de Lítio . Por fim, alertou a Câmara 

Municipal para a situação de um munícipe que requereu a ligação ao saneamento, foi-lhe 

indeferida, no entanto estavam a cobrar a tarifa de saneamento. 

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

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

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

reunião realizada a 10 de fevereiro de 2020, pelo que vai a mesma ser assinada pelo Exmo. 

Senhor Presidente e pela Secretária. ____________________ _ 

_ (02) OBRAS PARTlCULARES ___________________ _ 

_ 2.1 - PROCESSO DE LOTEAMENTO NQ 9/95 - Pedido de alteração ao alvará de 

loteamento n.Q 69/96 - Lote nQ 11, na Rua da Galiza, Freguesia de Arca e Ponte de Lima -

Requerente: José Carlos Gomes, José Luís Gomes e Maria da Conceição Gonçalves Gomes

Aprovação. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar o pedido de alteração 

ao alvará de loteamento nQ 69/96, lote nQ 11, sito na Rua da Ga liza, Freguesia de Arca e 

Ponte de Lima, requerido por José Carlos Gomes, José Luís Gomes e Maria da Conceição 

Gonçalves Gomes. __________________________ _ 

_ 2.2 - PROCESSO DE LOTEAMENTO NQ 5/12 - Pedido de alteração ao alvará de 

loteamento nQ 1/17 - Lote nQ 5, na Rua do Bustelinho, na Freguesia de Arca e Ponte de 

Lima - Requerente: Cristiano Noé Pinto Rodrigues e Maria de Fátima da Costa Pereira 

Rodrigues - Aprovação. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar o pedido 

de alteração ao alvará de loteamento nQ 1/17, lote nQ 5, sito na Rua do Bustelinho, Freguesia 
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de Arca e Ponte de Lima, requerido por Cristiano Noé Pinto Rodrigues e Maria de Fátima da 

Costa Pereira Rodrigues. ________________________ _ 

_ 2.3 - PROCESSO DE LOTEAMENTO N2 13/94 - Pedido de alteração ao alvará de 

loteamento n2 92/98 - Lotes n2s 8/9, na Rua do Poço de Cabaços, na Freguesia da Feitosa 

- Requerente: Torre Borlido & Filhas, Lda. - Promoção de consulta aos proprietários por 

edital, conforme o disposto no n2 3 do art.2 62 do RME. A Câmara Municipal deliberou por 

maioria com quatro votos a favor e três votos contra dos Senhores Vereadores, Eng.ª Mecia 

Martins, Dr. Abel Baptista e Dr.ª Maria João Sousa, 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 92/98 - Lotes nQs 8/9, sito na Rua do Poço de 

Cabaços, da Freguesia da Feitosa, requerido por Torre Borlido & Filhas, Lda., conforme o 

disposto no nQ 3 do art.Q 6Q do RME. A Senhora Vereadora, Eng.ª Mecia Martins, apresentou 

declaração de voto, que se anexa à presenta ata, como documento número um e se 

considera como fazendo parte integrante da mesma. O Senhor Vereador Dr. Abel Baptista 

ditou para a ata a seguinte declaração de voto: "votei contra a proposta porque considero 

que é mais um elemento a pôr em causa a segurança jurídica dos loteamentos existentes 

para além de pôr em causa a segurança e a certeza na gestão do espaço público e do espaço 

privado, nomeadamente no que diz respeito a servidões de vistas, no que diz respeito às 

cérceas, no que diz respeito à área de construção de um edifício que aumenta 

significativamente todos estes itens, face a isto não poderia votar favoravelmente um 

projeto desta natureza" . A Senhora Vereadora Dr.ª Maria João associou-se à declaração de 

voto do Senhor Vereador Dr. Abel Lima Baptista. 

_ 2.4 - PROCESSO DE LOTEAMENTO N2 3/18 - Pedido de alteração ao alvará de 

loteamento n2 1/19 - Lotes nºs 2, 3, 4, 7, 8, 9, 13 e 14 - Local: Rua da Quingosta na 

Freguesia de Arca e Ponte de lima - Requerente: Soujulima - Soe. Conto e Imobiliária, Lda., 

Antonino Jorge Lourenço M. Veloso, Teresa Maria Lourenço Martins Veloso e Helena 

Rafaela Lourenço M. Veloso - Aprovação. A Câmara Municipal, por proposta do Senhor 

Presidente da Câmara, deliberou por unanimidade retirar o assunto da ordem do dia. 

Durante a discussão da proposta, a Senhora Vereadora, Eng.ª Mecia Martins colocou várias 

questões pondo em causa a legalidade do pedido, nomeadamente a área proposta para sete 

dos dezassete lotes, por ser inferior a 600 m2 que é o mínimo previsto para cada parcela 

fracionada. Do mesmo modo pôs em causa o "parecer jurídico" anexo à informação, por não 

lhe reconhecer valor, dado tratar-se de uma informação técnica feita há mais de cinco anos, 
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para outra situação completamente diferente desta. A Senhora Vereadora, Eng.ª Mecia 

Martins, apresentou declaração de voto, que se anexa à presenta ata, como documento 

número dois e se considera como fazendo parte integrante da mesma. _______ _ 

_ (3) OBRAS PÚBLlCAS ___________________ _ 

_ 3.1 - EMPREITADA DE "VALORIZAÇÃO DO CAMINHO DO ARQUINHO - CAMINHO DE 

SANTIAGO" - 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 "Valorização do Caminho do Arquinho - Caminho de 

Santiago", à empresa Monte & Monte, S.A., pelo valor total de 465.193,19 euros 

(quatrocentos e sessenta e cinco mil, cento e noventa e três euros e dezanove cêntimos), 

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

contrato. 

3.2 - EMPREITADA DE "LOTEAMENTO DO PÓLO INDUSTRIAL DO GRANITO DAS 

PEDRAS FINAS" - Pagamento provisório da revisão de preços art.Q 393Q do CCP. A Câmara 

Municipal deliberou por unanimidade aprovar o pagamento provisório no montante de 

11.781,23 € (onze mil setecentos e oitenta e um euros e vinte e três cêntimos), mais IVA à 

taxa legal em vigor, a que corresponde a revisão de preços referente aos trabalhos 

executados até ao Auto nQ 8., de acordo com o proposto pelo Chefe da DEP, na sua 

informação de 13 de janeiro de 2020. 

_(04) JUNTAS DE FREGUESIA __________________ _ 

_ 4.1 - FREGUESIA DE REBORDÕES SOUTO - 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. _____________________________ _ 

_ 4.2 - FREGUESIA DA SEARA - 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. ____ _ 

_ (05) ASSUNTOS DIVERSOS __________________ _ 

_ 5.1 - POLíTICA DE PRIVACIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL DE PONTE DE LIMA -

aprovação. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar a Política de 

Privacidade da Câmara Municipal de Ponte de Lima. ______________ _ 

_ 5.2 - NORMAS DE UTILIZAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO - REGULAMENTO 

INTERNO - Aprovação. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade retirar o assunto._ 
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_5.3 - PROTOCOLO ENTRE O MUNICIPIO DE PONTE DE LIMA E A SANTA CASA DA 

MISERICÓRDIA DE PONTE DE LIMA - Aprovação. A Câmara Municipal deliberou por 

unanimidade aprovar o protocolo entre o Município de Ponte de Lima e a Santa Casa da 

Misericórdia de Ponte de Lima. _____________________ _ 

_ 5.4 - PROTOCOLO ENTRE O MUNICIPIO DE PONTE DE LIMA E O CENTRO PAROQUIAL E 

SOCIAL DE FONTÃO - Aprovação. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar 

o protocolo entre o Município de Ponte de Lima e o Centro Paroquial e Social de Fontão. _ 

_ 5.5 - PROTOCOLO ENTRE O MUNICIPIO DE PONTE DE LIMA E A AAPEL ASSOCIAÇÃO 

DOS AMIGOS DA PESSOA ESPECIAL LlMIANA - Aprovação. A Câmara Municipal deliberou 

por unanimidade aprovar o protocolo entre o Município de Ponte de Lima e a AAPEL -

Associação dos Amigos da Pessoa Especial Limiana. A Senhora Vereadora Dr.!! Maria João 

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

_ 5.6 - PROTOCOLO ENTRE O MUNICIPIO DE PONTE DE LIMA E O CENTRO PAROQUIAL E 

SOCIAL DE FORNELOS - Aprovação. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade 

aprovar o protocolo entre o Município de Ponte de Lima e o Centro Paroquial e Social de 

Fornelos. 

_S.7 - PROTOCOLO ENTRE O MUNICIPIO DE PONTE DE LIMA E O CENTRO PAROQUIAL E 

SOCIAL DE SANTA MARIA DOS ANJOS - Aprovação. A Câmara Municipal deliberou por 

unanimidade aprovar o protocolo entre o Município de Ponte de Lima e o Centro Paroquial 

e Social de Santa Maria dos Anjos. 

_S.8 - PROTOCOLO ENTRE O MUNICIPIO DE PONTE DE LIMA E A CASA DO POVO DE 

VITORINO DOS PIÃES - Aprovação. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade 

aprovar o protocolo entre o Município de Ponte de Lima e a Casa do Povo de Vitorino dos 

Piães. ____________________________________________ _ 

_ 5.9 - PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO ENTRE O MUNICIPIO DE PONTE DE LIMA E A 

UNIVERSIDADE FERNANDO PESSOA - Curso: Gestão Comercial e Contabilidade - Aluna: 

Paula Alexandrina Morais Dantas - Aprovação. A Câmara Municipal deliberou por 

unanimidade aprovar o protocolo de cooperação entre o Município de Ponte de Lima e a 

Universidade Fernando Pessoa, Curso de Gestão Comercial e Contabilidade, com a aluna 

Paula Alexandrina Morais Dantas. ____________________________ _ 

_ S.10 - PROTOCOLO DE ESTÁGIO ENTRE O MUNICIPIO DE PONTE DE LIMA E O IPCA -

INSTITUTO POLITÉCNICO DO CÁVADO E DO AVE - Curso: Mestrado em Gestão de 

Organizações - Aluna: Andreia Esteves Lima - Aprovação. A Câmara Municipal deliberou 
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por unanimidade aprovar o protocolo de estágio entre o Município de Ponte de Lima e o 

IPCA Instituto Politécnico do Cávado e do Ave, Curso Mestrado Gestão de Organizações, com 

a aluna Andreia Esteves Lima. ______________________ _ 

_ 5.11 - PROTOCOLO DE CEDÊNCIA ENTRE O MUNICIPIO DE PONTE DE LIMA E A 

ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE PAIS E AMIGOS DO CIDADÃO DEFICIENTE MENTAL -

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

cedência entre o Município de Ponte de Lima e a Associação Portuguesa de Pais e Amigos do 

Cidadão Deficiente Mental. _______________________ _ 

_ 5.12 - MARIA IRENE MOREIRA NOGUEIRA FARIA - Emissão de parecer relativo ao 

pedido de autorização prévia para as ações de (re) arborização - P _ARB_045588. A Câmara 

Municipal deliberou por unanimidade dar parecer favorável, nos termos e para os efeitos do 

disposto no n.º 1, do artigo 9.º, do Decreto-Lei n.º 96/2013, de 19 de Julho, na sua atual 

redação, considerando a informação prestada pelos serviços técnicos a 11 de fevereiro de 

2020, ao pedido de autorização prévia para as ações de (re) arborização - P _ARB_045588. _ 

_ 5.13 - MARIA IRENE MOREIRA NOGUEIRA FARIA - Emissão de parecer relativo ao 

pedido de autorização prévia para as ações de (re) arborização - P _ARB_045389. A Câmara 

Municipal deliberou por unanimidade dar parecer favorável, nos termos e para os efeitos do 

disposto no n.º 1, do artigo 9.º, do Decreto-Lei n.º 96/2013, de 19 de Julho, na sua atual 

redação, considerando a informação prestada pelos serviços técnicos a 11 de fevereiro de 

2020, ao pedido de autorização prévia para as ações de (re) arborização - P _ARB_045389. _ 

_ 5.14 -ICNF/ADELlNO JOSÉ DO REGO PINHEIRO - Emissão de parecer relativo ao pedido 

de autorização prévia para as ações de (re) arborização - Programa de Recuperação. A 

Câmara Municipal deliberou por unanimidade dar parecer favorável, nos termos e para os 

efeitos do disposto no n.º 1, do artigo 9.º, do Decreto-Lei n.º 96/2013, de 19 de Julho, na sua 

atual redação, considerando a informação prestada pelos serviços técnicos a 03 de fevereiro 

de 2020, ao pedido de autorização prévia para as ações de (re) arborização - Programa de 

Recuperação. ____________________________ _ 

_ 5.15 - TERRA REABILITAR - Presente uma informação do Gabinete Terra respeitante a 

candidatura apresentada por José Luís Nogueira de Brito, relativa ao imóvel localizado na 

Rua José O' Abreu Coutinho nº 18, na Freguesia de Arca e Ponte de Lima - Aprovação da 

inclusão na listagem dos edifícios em mau estado de conservação. A Câmara Municipal 

deliberou por unanimidade considerando o proposto pelos peritos no auto de vistoria de 6 
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de setembro de 2019, incluir o imóvel localizado na Rua José D' Abreu Coutinho, nQ 18, da 

Freguesia de Arca e Ponte de Lima, na listagem dos edifícios em mau estado de conservação. 

_5.16 - TERRA REABILITAR - Presente uma informação do Gabinete Terra respeitante a 

candidatura apresentada por Cláudia Ferreira da Silva, Material Ótico Soe. Uni pessoal, 

relativa ao imóvel localizado na Rua Beato Francisco Pacheco nQs 67, 69 e 71 e Beco das 

Celas nº 9, na Freguesia de Arca e Ponte de Lima - Aprovação da inclusão na listagem dos 

edifícios em mau estado de conservação. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade 

considerando o proposto pelos peritos no auto de vistoria de 1 de junho de 2017, incluir o 

imóvel localizado na Rua Beato Francisco Pacheco nºs 67, 69 e 71 e Beco das Celas nQ 9, da 

Freguesia de Arca e Ponte de Lima, na listagem dos edifícios em mau estado de conservação. 

_5.17 - TERRA REABILITAR - Presente uma informação do Gabinete Terra respeitante a 

candidatura apresentada por Herança de António Leones de Sousa, relativa ao imóvel 

localizado na Avenida António Feijó nº 36, na Freguesia de Arca e Ponte de Lima -

Aprovação da inclusão na listagem dos edifícios em mau estado de conservação. A Câmara 

Municipal deliberou por unanimidade considerando o proposto pelos peritos no auto de 

vistoria de 29 de janeiro de 2020, incluir o imóvel localizado na Avenida António Feijó, nº 36, 

da Freguesia de Arca e Ponte de Lima, na listagem dos edifícios em mau estado de 

conservação. 

_5.18 - 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 nº 462, na Freguesia de Arcozelo - Aprovação. A 

Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar a candidatura apresentada por Sofia 

Magalhães Abreu lima Cerquido Fonseca, relativa ao imóvel localizado na Rua do Outeiro nQ 

462, na Freguesia de Arcozelo, de acordo com a informação prestada pelos serviços técnicos, 

a 03 de fevereiro de 2020. ________________________ _ 

_ 5.19 - HABITAÇÃO SOCIAL - ATUALIZAÇÃO DAS RENDAS ANO 2020 - Aprovação. A 

Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar a atualização das rendas ano 2020, 

de acordo com o proposto pelo serviço social na informação de 5 de fevereiro de 2020, em 

conformidade com o nQ 1 do artigo 23º, nºl do artigo 3Q da Lei nº 81/2014, de 19 de 

dezembro e do nº 2 do artigo 1077º do Código Civil. ______________ _ 

_ 5.20 - HABITAÇÃO SOCIAL - Presente uma informação do Serviço Social a propor a 

integração da neta Leonor Alves Pinheiro e do companheiro, bem como do companheiro 

da filha Cristiana Alves, no agregado familiar da Sr.ª Maria da Conceição Fernandes da 
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Cunha, titular do fogo sito na Rua Monte da Pólvora nº 271, bloco 3, 2º Esquerdo, na 

Freguesia de Arcozelo, com uma renda apoiada de 141,92 euros. A Câmara Municipal 

deliberou por unanimidade autorizar a integração da neta Leonor Alves Pinheiro e do seu 

companheiro, bem como do companheiro da filha Cristiana Alves, no agregado familiar da 

Sr.ª Maria da Conceição Fernandes da Cunha, titular do fogo sito na Rua Monte da Pólvora, 

nQ 271, bloco 3, 2Q Esquerdo, na Freguesia de Arcozelo, com uma renda apoiada de 141,92 € 

(cento e quarenta e um euros e noventa e dois cêntimos). ___________ _ 

_ 5.21- FUNDAÇÃO CAIXA AGRíCOLA DO NOROESTE - FRANCLlM CASTRO SOUSA - "A 

FEIRA E AS TASCAS DE PONTE" - Presente uma proposta da Comissão Editorial para 

aquisição de 30 exemplares da obra. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade 

adquirir 30 exemplares da obra "A Feiras e as Tascas de Ponte", da autoria de Franclim 

Castro Sousa, pelo preço unitário de 15,00 euros (quinze euros). _________ _ 

_ 5.22 - ASSOCIAÇÃO DE ESCRITORES JORNALISTAS E PRODUTORES CULTURAIS DE 

PONTE DE LIMA - "RIO LIMA - POESIA" - Presente uma proposta da Comissão Editorial 

para aquisição de 30 exemplares da obra. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade 

adquirir 30 exemplares da obra "Rio Lima - Poesia", da autoria da Associação de Escritores 

Jornalistas e Produtores Culturais de Ponte de Lima, pelo preço unitário de 10,00 euros (dez 

euros). 

_ 5.23 - ASSOCIAÇÃO DE ESCRITORES JORNALISTAS E PRODUTORES CULTURAIS DE 

PONTE DE LIMA - Solicita a cedência do Auditório da Biblioteca Municipal entre os dias 01 

a 06 de junho de 2020. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade retirar o assunto. _ 

_ 5.24 - CPCJ PONTE DE LIMA - Solicita a cedência do Auditório Municipal para o dia 24 

de abril de 2020. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade autorizar a cedência do 

Auditório Municipal à CPCJ Ponte de Lima, no dia 24 de abril de 2020, para a realização de 

uma ação formativa, integrada nas atividades previstas para abril - Mês de Prevenção dos 

Maus-Tratos na Infância 2020. 

_5.25 - FORUM SOCIEDADE E DEMOCRACIA - Solicita a cedência do Auditório Municipal 

para os dias 01, 15 e 29 de maio, 12 e 26 de junho de 2020. A Câmara Municipal deliberou 

por unanimidade autorizar a cedência do Auditório Municipal nos dias 01, 15 e 29 de maio, 

12 e 26 de junho de 2020, para a realização da 4.ª Edição de "As Novas Conferências do 

Casino" . 

5.26 - ESCOLA SUPERIOR AGRÁRIA DO INSTITUTO POLITÉCNICO DE VIANA DO 

CA,mo - sond" ",a, '" C""'" d, I,.",,,,,,,, d, Vi"h, V,od, "' ru, , d, m",:~ 

/ 
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âmbito do II Simpósio Ibérico de Engenharia Hortícola 2020. A Câmara Municipal deliberou 

por unanimidade autorizar a visita ao Centro de Interpretação do Vinho Verde no dia 5 de 

março, no âmbito do II Simpósio Ibérico de Engenharia Hortícola 2020. _______ _ 

_ (06) ATRIBUiÇÃO DE SUBsíDIOS _________________ _ 

_ 6.1 - ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA E CULTURAL DA CORRELHÃ - Atribuição de subsídio 

destinado à aquisição de uma carrinha de nove lugares. A Câmara Municipal deliberou por 

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

aquisição de uma carrinha de nove lugares, mediante protocolo a estabelecer com a 

Associação Desportiva e Cultural da Correlhã. ________________ _ 

_ 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 vinte minutos. ________ _ 

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

:: 
A Secretária, 
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REUNIÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE 24 DE FEVEREIRO DE 2020 

DECLARAÇÃO DE VOTO 

(REFERENTE AO PONTO - (02) OBRAS PARTICULARES 

2.3 - Pedido de alteração ao alvará de loteamento n~ 92/98 - Lotes n~s 8 e 9 na Rua de Poço de 

Cabaços da Freguesia de Feitosa. 

o objetivo desta proposta é para a votação de alteração do alvará para posterior consulta por edital aos 

restantes proprietários deste loteamento, cuja finalidade é a criação de mais um piso de construção 

para os lotes 8 e 9. 

Neste caso específico, todos os restantes prédios do loteamento têm três pisos acima da cota de soleira, 

conforme foram aprovados, "há mais de vinte anos", como tanto gosta de dizer o Vereador do Pelouro 

das Obras Particulares, Vasco Ferraz. 

No entanto, este mesmo Vereador apresentamos esta proposta, onde no seu despacho, datado de 5 de 

fevereiro de 2020 se pode ler, cito, JI Ao Sr.º Presidente para aprovacão em reunião de câmara ... /I, o 

mesmo Vereador que diz publicamente para um jornal, que sobre um outro empreendimento, e cito 

" ... Iamento que as pessoas na altura própria não tenham manifestado o seu descontentamento. O 

alvará já foi elemento de discussão publica, que é amplamente divulgado pelos meios de acordo com a 

legislação. As pessoas tem de estar atentas e fazer as reclamações na hora certa". Fim de citação. 

O que esta aqui em cima da mesa para votação é a construção de dois prédios de 4 pisos, em que a 

informação técnica define o 4 piso, como um sótão não habitável para arrumas, com um pé direito, em 

projeto, de 2,20m, que depois da obra feita ninguém vai verificar se os 2,20m foram cumpridos, este 

suposto sótão tem uma área superior a 200m2. 

O que está aqui para votação é uma habilidade técnica de transformar um sótão não habitável num ou 

mais apartamentos recuados que tem entrada independente pela caixa de escada e são compostos por 

portas nas suas fachadas com acesso ao terraço da cobertura do prédio. 

Há regras que estão definidas para estes loteamentos que é a construção de 3 pisos, se é para alterar 

estas regras que seja para todos e que se faça um novo regulamento para aprovação, para assim 

beneficiarem todos os construtores e não apenas alguns. 

As motivações de alguns proprietário não se podem sobrepor-se aos interesses de outros proprietários. 

Os moradores daquele loteamento, que à data de compra dos seus apartamentos, sabiam dos 

condicionalismos e regras do projeto, e caso esta proposta de alteração de alvará seja aprovada, 

sentiram desilusão e revolta, quando em frente ao seu apartamento crescer um edifício muito mais alto 

do que estava previsto e que os irá privar das vistas e tapar-lhes o sol do final da tarde. 

Tudo isto me leva a questionar qual o princípio pelo qual o Sr. Vereador Vasco Ferraz, responsável pelo 

pelouro das Obras Particulares se rege, para diferenciar os interesses dos munícipes deste concelho, 

colocando esta proposta para aprovação. 

I/z __ 
7J-



Mais uma vez, para tomar uma decisão de acordo com a minha consciência 

- coloco-me no lugar dos promotores que só lhes foi autorizado construir 3 pisos; 

- coloco-me no lugar das pessoas que habitam os apartamentos do outro lado da rua, do lado nascente, 

que caso esta proposta seja aprovada sentirão que foram traídos por este executivo. 

Por último e não menos importante, deix03 preguntas ao Sr. Presidente e às Senhoras e Senhores 

Vereadores: 

1.' quais os benefícios que o Município tem com aprovação desta alteração? 

2.- quais os benefícios que os munícipes terão, com esta alteração? 

3.º sendo o sótão não habitável para arrumos, como diz na informação técnica, que benefícios 

tem o promotor em tornar a construção muito mais dispendiosa' 

Face ao exposto, em consciência, voto contra, e para que as razões que invoquei na decisão que acabei 

de tomar não cheguem distorcidas ao conhecimento público, solicito que esta declaração de voto fique 

anexa à acta desta reunião. 

A Vice-Presidente da Câmara Municipal, 



REUNIÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE 24 DE FEVEREIRO DE 2020 

DECLARAÇÃO DE VOTO 

(REFERENTE AO PONTO - (02) OBRAS PARTICULARES 

2.4 - Pedido de alteração ao alvará de loteamento n2 1/19 - lotes nOs 2,3,4,7,8,9,13e14 na Rua da 

Quingosta da Freguesia de Arca e Ponte de lima. 

o objetivo desta proposta é permitir a criação de mais três lotes neste loteamento que fora aprovado 

recentemente com 14 lotes, e caso a proposta seja aprovada o loteamento ficará com 17 lotes, a criação 

destes 3 novos lotes, vai provocar alterações em muitos dos lotes existentes. 

De acordo com o nº1 do Artigo 34º do Regulamento do Plano de Urbanização de Ponte de lima, "é 

permitido o fraccionamento da propriedade através da realização de operações de loteamento ou de 

destaque de parcela, desde que cada um dos prédios fraccionados tenha pelo menos 600m2." 

A proposta da requerente, não cumpre com o previsto no PU de Ponte de lima, nomeadamente no que 

refere o parágrafo anterior, isto é: sete dos dezassete lotes pretendidos ficam com área inferior à exigida 

pela lei. Da leitura que fiz à informação técnica dos serviços da Divisão de Obras e Urbanismo (DOU), não 

encontro nada com argumentação técnica ou jurídica, que possa justificar a pretensão da requerente e 

consequentemente não compreendo os motivos que levam o Sr. Vereador Vasco Ferraz, responsável pelo 

Pelouro das Obras Particulares, ao propor esta alteração à votação em Reunião de Câmara. 

Fico perplexa, como se justifica a legalidade desta alteração, juntando um "parecer jurídico" feito por um 

técnico deste Município há mais de cinco anos, para uma situação completamente diferente desta, cuja 

legalidade já nessa altura, era claramente muito duvidosa. Nunca imaginaria que uma informação técnica 

fosse usada como uma espécie de "jurisprudência" para outros casos conforme conviesse. 

Não tenho qualquer dúvida que o que nos está a ser apresentado para votar. é ilegal. 

Entendo a vontade e o desejo do promotor, mas cabe aos serviços técnicos da DOU regular de acordo com 

a Lei vigente e de acordo com o regulamento. 

Não aceito que passados todos esses obstáculos se recorra à Câmara para branquear esta ilegalidade. 

Deixo esta pergunta ao restante executivo; 

Caso aprovem esta proposta ilegal não será matéria para análise por parte do Ministério Público? 

Em consciência, voto contra, e para que as razões que invoquei na decisão que acabei de tomar não 

cheguem distorcidas ao conhecimento público, solicito que esta declaração de voto fique anexa à acta 

desta reunião. 

A Vice-Presidente da Câmara Municipal, 

, 
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