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EDITAL 

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

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

artigo 56. 0 do Anexo Ida 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 23 de março de 2020 e aprovada a 06 de abril 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, 06 de abril de 2020. 

O Presidente da Câmara Municipal de Ponte de Lima, 

Victor Mendes (Eng.º) 
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23 de março de 2020 

REUNIÃO DA CÂMARA MUNICIPAL 

DE 
PONTE DE LIMA 

Data da reunião: 23 de março de 2020 

Local da Reunião: Edifício dos 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 

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: Dezoito horas e cinquenta minutos 

2 

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

Prestou Colaboração Técnica: Mª Guilhermina Franco 

Resumo Diário de Tesouraria: 
Saldo ..................... 7.380.997,13 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 no uso da palavra propôs um voto de pesar 

pelo falecimento de João Oliveira, ex presidente da Junta de Freguesia de Vitorino dos Piães. 

A Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar o voto de pesar proposto, devendo 

ser dado conhecimento à família. 
-----------------------

_ln ter v e n ç ã o dos Vereadores: ______________________ _

_ No uso da palavra o Senhor Vereador Dr. Abel Lima Baptista declarou que se associava 

a todos os despachos proferidos pelo Senhor Presidente da Câmara Municipal, 

relativamente às medidas de encerramento de espaços, adoção da jornada contínua,

desinfeções, e aqui deixou uma sugestão ao Senhor Presidente para além das desinfeções do 

centro histórico e da zona urbana em geral, deveria ser feito em alguns centros de maior 

utilização por parte da população em algumas freguesias, designadamente em S. Martinho 

da Gandra, uma parte significativa de Arcozelo, Correlhã, Freixo, centros mais frequentados, 

de confluência de várias freguesias, em conjunto com as Juntas de Freguesia. Ainda no uso

da palavra, referiu que a Câmara Municipal deveria ter mais atenção e proceder de forma 

sistemática à desinfeção dos contentores do lixo. Alertou ainda a Câmara Municipal para ter 

em atenção que, no último mês, houve várias pessoas de Ovar que se deslocaram ao 

Concelho de Ponte de Lima, para, de entre outras coisas, dar formação, entregar 

equipamento, relativamente à questão da higiene e limpeza, considerando que era 

necessário saber as pessoas que vieram, se nenhum deles está numa situação de Covid-19 

positivo, e quem foram as pessoas que contactou, para haver aqui algum plano 

relativamente a esta situação. Ainda no uso da palavra referiu que em Vitorino das Donas 

existe há vários dias, um saneamento que está a drenar para o rio, no caminho agrícola 

entre o Lugar de Barco e o local de Campo Novo, referindo que exporia a situação por email. 

Por fim, falou do armazém municipal, espaço onde funcionam vários serviços, onde vários 

trabalhadores desempenham as suas funções, continua com cobertura em amianto; referiu 

ainda que tendo sido abordado por vários trabalhadores do sector da limpeza, que referiram 

que não tinham balneário em condições para mudar de roupa, tomar um banho de água 

quente no final do serviço. Para terminar, referiu que, ainda não teve qualquer resposta da 

situação exposta na última reunião, relativamente a um munícipe da ribeira a quem 

continuam a cobrar saneamento, sem que o munícipe esteja a usufruir do mesmo. __ _

_ A Senhora Vereadora Dr.ª Ana Machado questionou a Câmara Municipal no sentido de 

saber se o Cemitério Municipal continua aberto. ________________ _ 
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_ O Senhor Vereador Eng.º Vasco Ferraz propôs que, e no seguimento da situação 

referida pelo Vereador Dr. Abel Lima Baptista, de deslocação de pessoas de Ovar a Ponte de 

Lima, se telefonasse para a empresa de Ovar que esteve cá, para confirmar se existe alguma 

situação de Covid-19 positivo, prevenindo-se desta forma alguma situação mais complicada. 

_ A Senhora Vereadora Dr.ª Maria João Sousa questionou a Câmara Municipal no 

sentido de saber se este novo a.rmazém será no mesmo local onde está a funcionar o 

existente. ______________________________ _ 

_ O Senhor Presidente e os Senhores Vereadores prestaram os esclarecimentos tidos por 

convenientes. ____________________________ _ 

O Senhor Presidente da Câmara Municipal falou das medidas implementadas, dos 

constrangimentos que isso provocou a todos os níveis, no âmbito da prevenção do Covid-19. 

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

as propostas que ficam anexas à presente ata como documentos número um e dois. __ _ 

_ ORDEM DO DIA: Presente a ordem de trabalhos, foram tomadas as seguintes resoluções 

acerca dos assuntos dela constantes. 
---------------------

_ ( 01) APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO ANTERIOR: - A Câmara Municipal em 

cumprimento do disposto no número 2, do artigo 57º, da Lei n. º 75/2013, de 12 de 

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

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

reunião realizada a 09 de março de 2020, pelo que vai a mesma ser assinada pelo Exmo. 

Senhor Presidente e pela Secretária. ____________________ _ 

_ (02) OBRAS PARTICULARES __________________ _

_ 2.1- PROCESSO DIVERSOS Nº 344/19 - PEDIDO DE INFORMAÇÃO PRÉVIA- Local: Rua 

da Quingosta - Freguesia de Arca e Ponte de Lima - Requerente: Duarte Nuno da Costa 

Lima Nascimento Pereira - Recurso Hierárquico - Para Conhecimento. A Câmara Municipal 

deliberou por unanimidade adiar o assunto para uma próxima reunião. _______ _ 

_ 2.2 - PROCESSO DE LOTEAMENTO Nº 1/12 - Pedido de alteração ao alvará de 

loteamento nº 4/12 - Lotes nºs 12 e 13, na Rua do Arrabalde de S. João de Fora, na 

Freguesia de Arca e Ponte de Lima - Requerente: José Ricardo de Barros Alves e Lara Luísa 

de Magalhães Quintela - Aprovação. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade 

aprovar o pedido de alteração ao alvará de loteamento nº 4/12, lotes nºs 12 e 13, sito na 

Rua do Arrabalde de São João de Fora, Freguesia de Arca e Ponte de Lima, requerido por 

José Ricardo de Barros Alves e Lara Luísa de Magalhães Quintela. __________ _ 
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_2.3 - PROCESSO DE LOTEAMENTO NQ 44/77 - Pedido de alteração ao alvará de 

loteamento nQ 44/77 - Lote nQ 2, na Travessa da Veiga nQ 10, na Freguesia da Ribeira -

Requerente: José Carlos Feitosa Rodrigues Amorim - 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 pedido de alteração ao 

alvará de loteamento n.º 44/77 - Lote nQ 2, sito na Travessa da Veiga nº 10, da Freguesia da 

Ribeira, requerido por José Carlos Feitosa Rodrigues Amorim, conforme o disposto no nº 3 

do art.º 6Q do RME. --------------------------
_ 2. 4 - PROCESSO DE LOTEAMENTO NQ 134/86 - Pedido de alteração ao alvará de 

loteamento nQ 53/96 - Lote nQ 3, na Travessa dos Amieiros, na Freguesia de Arcozelo -

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

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

ao alvará de loteamento nº 53/96, lote nº 3, sito na Travessa dos Amieiros, Freguesia de 

Arcozelo, requerido por André Adão Rodrigues Pereira e Maria das Dores Ferreira Martins. 

_2.5 - PROCESSO DE OBRAS NQ 305/2019 - CONSTRUÇÃO DE EMPREENDIMENTO 

TURISTICO - NQ 6 do Art,Q 16Q do Decreto-Lei nQ 124/2006 de 28 de junho - Aprovação da 

redução da faixa de proteção de 50 para 10 metros. A Câmara Municipal deliberou por 

maioria com cinco votos a favor, um voto contra do Senhor Vereador Dr. Abel Baptista e a 

abstenção da Senhora Vereadora Dr.ª Maria João Sousa, aprovar a redução da faixa de 

proteção de 50 para 10 metros. 

_ 2.6 - PROCESSO DE LOTEAMENTO Nº 1/19 - Requerente: RIO SUL -

EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, LDA - Construção de Retail Park Ponte de Lima, Via D. 

Pedro 1 - Freguesia de Arca e Ponte de Lima - Aprovação. A Câmara Municipal deliberou 

por maioria com seis votos a favor e um voto contra da Senhora Vice-Presidente, Eng.ª 

Mecia Martins, que não vê inconveniente na aprovação do projeto de arquitetura do 

loteamento, devendo o mesmo ter parecer favorável das Infraestruturas de Portugal, S.A .. A 

Senhora Vereadora, Eng.ª Mecia Martins, apresentou declaração de voto, que se anexa à 

presenta ata, como documento número três e se considera como fazendo parte integrante 

da mesma. -----------------------------
_ (03} JUNTAS DE FREGUESIA __________________ _ 

_ 3.1 - FREGUESIA DE BEIRAL DO LIMA - Comparticipação destinada a comparticipar 

despesas com a obra de "Alargamentos e construção de muros de suporte nas Ruas da 
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Quingosta, Rua do Sôrro e Travessa do Sôrro. A Câmara Municipal deliberou por 

unanimidade atribuir uma comparticipação financeira de 70% até ao montante máximo de 

de 22.690,36 € (vinte e dois mil seiscentos e noventa euros e trinta e seis cêntimos), 

destinada a comparticipar a obra de "Alargamentos e construção de muros de suporte nas 

Ruas da Quingosta, do Sôrro e Travessa do Sôrro", a transferir para a Freguesia, à medida da 

execução dos trabalhos, mediante informação dos serviços técnicos do Município, 

aprovando a execução dos trabalhos. ____________________ _ 

_ 3.2 - FREGUESIA DA CORRELHÃ - Solicita antecipação da 2~ tranche respeitantes ao 

ano 2020. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade autorizar o adiantamento da 

segunda tranche do ano 2020, com exceção da verba relativa à limpeza da rede viária. 

_(04) ASSUNTOS DIVERSOS ___________________ _ 

_ 4.1 - REGULAMENTO DA FEIRA DE ANTIGUIDADES E VELHARIAS DE PONTE DE LIMA -

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

Regulamento da Feira de Antiguidades e Velharias de Ponte de Lima. Mais deliberou por 

unanimidade submeter a apreciação e aprovação da assembleia Municipal. _____ _ 

_ 4.2 - EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS NO ESPAÇO RURAL, COM A TIPOLOGIA DE CASA 

DE CAMPO E ESTABELECIMENTO DE ALOJAMENTO LOCAL - ARRENDAMENTO -

Adjudicação. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar o proposto pela júri, 

conforme consta da ata, e adjudicar ao Senhor Hélder José Caetano Oliveira o arrendamento 

dos Empreendimentos Turísticos no Espaço Rural, com a Tipologia de Casa de Campo e 

Estabelecimento de Alojamento Local, pelo valor de 900,00€/mês (novecentos euros), 

acrescido de IVA à taxa legal em vigor. ___________________ _ 

_ 4.3 - INTACTIMAGEM, LDA. - REPRESENTADA POR BRUNO EDGAR SILVA DE PUGA -

Solicita adjudicação por ajuste direto o direito de ocupação de espaços públicos com 

outdoors digitais - Aprovação. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade 

considerando que o Concurso Público relativo ao procedimento ficou deserto, adjudicar por 

ajuste direto, o direito de ocupação de espaços públicos com outdoors digitais, à empresa 

lntactimagem Lda., cujas obrigações específicas constam do caderno de encargos, pelo prazo 

de um ano, a contar da data da comunicação da adjudicação, eventualmente renovável por 

sucessivos períodos de um ano, até ao máximo de três anos, mediante autorização expressa 

da Câmara Municipal, pelo valor de €100,00 (cem euros)/ano, obrigando-se o adjudicatário a 

cumprir com os termos da proposta apresentada, bem como, com as cláusulas e condições 

do caderno de encargos e programa do concurso. -----------------:/ 
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_4.4 - COMODATO ENTRE O MUNICÍPIO DE PONTE DE LIMA E A FÁBRICA DA IGREJA DA 

CORRELHÃ - Aprovação. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar o 

contrato de comodato entre o Município de Ponte de Lima e a Fábrica da Igreja da Correlhã. 

_4.5 - CONTRATO DE ARRENDAMENTO ENTRE O MUNICÍPIO DE PONTE DE LIMA E 

PREGO E FERNANDES, LDA. - Aprovação. A Câmara Municipal deliberou por maioria com 

seis votos a favor e a abstenção do Senhor Vereador Dr. Abel Baptista, aprovar o contrato de 

arrendamento entre o Município de Ponte de Lima e Prego & Fernandes, Lda. O Senhor 

Vereador Dr. Abel Lima Baptista ditou para a ata a seguinte declaração de voto: "abstenho-

me porque não está fundamentada tecnicamente a proposta." _________ _ 

_ 4.6 - HABITAÇÃO SOCIAL - Presente uma informação do Serviço Social a propor o 

realojamento da Sr.ª Maria Margarida da Silva Duarte Laranjeira e respetivo agregado 

familiar, no fogo sito na Rua Monte da Pólvora nº 237, bloco 1, 2º direito, na Freguesia de 

Arcozelo, com uma renda apoiada de 11,70 euros. A Câmara Municipal deliberou por 

unanimidade autorizar o realojamento da Sr.ª Maria Margarida da Silva Duarte Laranjeira e 

respetivo agregado familiar, no fogo sito na Rua Monte da Pólvora nº 237, bloco 1, 2º 

direito, na Freguesia de Arcozelo, com uma renda apoiada de 11,70 € (onze euros e setenta 

cêntimos). 

_4.7 - HABITAÇÃO SOCIAL - Presente uma informação do Serviço Social a propor o 

realojamento da Sr.ª Gabriela Maria Magalhães Lima Costa e respetivo agregado familiar, 

no fogo sito na Rua Monte da Pólvora nº 237, bloco 1, 1º direito, na Freguesia de Arcozelo, 

com uma renda apoiada de 5,72 euros. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade 

autorizar o realojamento da Sr.ª Gabriela Maria Magalhães Lima Costa e respetivo agregado 

familiar, no fogo sito na Rua Monte da Pólvora nº 237, bloco 1, 1º direito, na Freguesia de 

Arcozelo, com uma renda apoiada de 5, 72 € (cinco euros e setenta e dois cêntimos). __ _ 

_ 4.8- PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO ENTRE OS PROPRIETÁRIOS DO ARQUIVO DA CASA 

DE SÁ E O MUNICÍPIO DE PONTE DE LIMA - Aprovação. A Câmara Municipal deliberou por 

unanimidade aprovar o protocolo entre os proprietários do Arquivo da Casa de Sá e o 

Município de Ponte de Lima. _____________________ _ 

_ 4.9 - NORMAS DO CONCURSO DE CURTAS-METRAGENS PARA JOVENS CINEASTAS -

CAMINHOS: O TERRITÓRIO, AS GENTES E OS COSTUMES LIMIANOS - Aprovação. A Câmara 

Municipal deliberou por unanimidade aprovar as Normas do concurso de Curtas-Metragens 

para Jovens Cineastas - Caminhos: O Território, as Gentes e os Costumes Limianos. ___ _ 
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_4.10 - PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO - FORMAÇÃO PRÁTICA EM CONTEXTO DE 

TRABALHO ENTRE O MUNICÍPIO DE PONTE DE LIMA E A VALDELIMA - COOPERATIVA 

POLIVALENTE DE DESENVOLVIMENTO RURAL, CRL - Curso: Operador/a Florestal -

Formando: Maria de Fátima Martins da Costa Caldas - Aprovação. A Câmara M unicipal 

deliberou por unanimidade aprovar o prot ocolo de cooperação - Formação Prát ica em 

cont exto de t rabalho entre o Município de Ponte de Lima e a Va ldelima - Cooperativa 

Polivalente de Desenvolvimento Rural, CRL - Curso: Operador/a Florest al para o formando : 

Maria de Fátima M artins da Costa Caldas. 

_4.11 - PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO - FORMAÇÃO PRÁTICA EM CONTEXTO DE 

TRABALHO ENTRE O MUNICÍPIO DE PONTE DE LIMA E A VALDELIMA - COOPERATIVA 

POLIVALENTE DE DESENVOLVIMENTO RURAL, CRL - Curso: Operador/a Florestal -

Formando: Beatriz da Cunha Correia Dantas - Aprovação. A Câmara M unicipal deliberou 

por unanimidade aprovar o protocolo de cooperação - Formação Prática em contexto de 

trabalho entre o Município de Ponte de Lima e a Valdelima - Cooperativa Poliva lente de 

Desenvolvimento Rural, CRL - Curso: Operador/ a Florestal para o formando: Beatriz da 

Cunha Correia Dantas. -------------------- - ---
_4. 12 - PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO - FORMAÇÃO PRÁTICA EM CONTEXTO DE 

TRABALHO ENTRE O MUNICÍPIO DE PONTE DE LIMA E A VALDELIMA - COOPERATIVA 

POLIVALENTE DE DESENVOLVIMENTO RURAL, CRL - Curso: Operador/a Florestal -

Formando: Maria Teresa Fernandes de Amorim - Aprovação. A Câmara Municipal 

deliberou por unanimidade aprovar o protocolo de cooperação - Formação Prát ica em 

contexto de trabalho ent re o Município de Ponte de Lima e a Valdelima - Cooperativa 

Polivalente de Desenvolvimento Rural, CRL - Curso: Operador/a Florestal para o formando: 

Maria Teresa Fernandes de Amorim. 

_4.13 - PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO - FORMAÇÃO PRÁTICA EM CONTEXTO DE 

TRABALHO ENTRE O MUNICÍPIO DE PONTE DE LIMA E A VALDELIMA - COOPERATIVA 

POLIVALENTE DE DESENVOLVIMENTO RURAL, CRL - Curso: Operador/a Florestal -

Formando: Rosa Maria da Costa Pimenta - Aprovação. A Câmara Municipal deliberou por 

unanimidade aprovar o protocolo de cooperação - Formação Prát ica em contexto de 

trabalho ent re o Município de Ponte de Lima e a Va ldelima - Cooperativa Poliva lente de 

Desenvolvimento Rural, CRL - Curso: Operador/a Floresta l para o formando: Rosa Maria da 

Cost a Pimenta. __________________________ _ 
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_4.14 - PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO - FORMAÇÃO PRÁTICA EM CONTEXTO DE 

TRABALHO ENTRE O MUNICÍPIO DE PONTE DE LIMA E A VALDELIMA - COOPERATIVA 

POLIVALENTE DE DESENVOLVIMENTO RURAL, CRL - Curso: Operador/a Florestal -

Formando: Maria Goreti Mimoso Pinto - Aprovação. A Câmara Municipal deliberou por 

unanimidade aprovar o protocolo de cooperação - Formação Prática em contexto de 

trabalho entre o Município de Ponte de Lima e a Valdelima - Cooperativa Polivalente de 

Desenvolvimento Rural, CRL - Curso: Operador/a Florestal para o formando: Maria Goreti 

Mimoso Pinto. ---------------------------
_ 4 .15 - PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO - FORMAÇÃO PRÁTICA EM CONTEXTO DE 

TRABALHO ENTRE O MUNICÍPIO DE PONTE DE LIMA E A VALDELIMA - COOPERATIVA 

POLIVALENTE DE DESENVOLVIMENTO RURAL, CRL - Curso: Operador/a Florestal -

Formando: Aurora Pereira Martins da Silva Fernandes - Aprovação. A Câmara Municipal 

deliberou por unanimidade aprovar o protocolo de cooperação - Formação Prática em 

contexto de trabalho entre o Município de Ponte de Lima e a Valdelima - Cooperativa 

Polivalente de Desenvolvimento Rural, CRL - Curso: Operador/a Florestal para o formando: 

Aurora Pereira Martins da Silva Fernandes. ------------------
_4. 16 - PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO ENTRE A SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE 

PONTE DE LIMA E O MUNICÍPIO DE PONTE DE LIMA - PROJETO: VALORIZAÇÃO E 

REABILITAÇÃO/CONSERVAÇÃO DA IGREJA DA SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE PONTE 

DE LIMA- Ratificação do despacho proferido pelo Senhor Presidente da Câmara Municipal 

a 18 de março 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 35Q, do Anexo 

1, da Lei n.Q 75/13, de 12 de setembro, ratificar o despacho proferido pelo Senhor Presidente 

da Câmara Municipal a 18 de março de 2020 de aprovação e assinatura do Protocolo de 

Colaboração entre a Santa Casa da Misericórdia de Ponte de Lima e o Município de Ponte de 

Lima - Projeto: Valorização e Reabilitação/Conservação da Igreja da Santa Casa da 

Misericórdia de Ponte de Lima. ----------------------
_4.17 - CONTRATO DE COMODATO ENTRE MARIA DE FÁTIMA BEZERRA DE SOUSA 

COSTA E MANUEL GONÇALVES DA COSTA E O MUNICIPIO DE PONTE DE LIMA - Ratificação 

do despacho proferido pelo Senhor Presidente da Câmara Municipal a 18 de março 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 35Q, do Anexo 1, da Lei n.Q 

75/13, de 12 de setembro, ratificar o despacho proferido pelo Senhor Presidente da Câmara 
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Municipal a 18 de março de 2020 de aprovação e assinatura do Contrato de Comodato entre 

Maria de Fátima Bezerra de Sousa Costa e Manuel Gonçalves da Costa e o Município de 

Ponte de Lima. ----------------------------
_ 4. 18 - PROPOSTA DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA - Suspensão dos prazos. 

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

Presidente da Câmara Municipal, de suspensão dos prazos de pagamento, até ao dia 30 de 

junho: das taxas municipais relativas à ocupação da via pública, publicidade, terrado; da 

tarifa pela reserva de lugar de estacionamento no parque dos Paços do Concelho; das rendas 

relativas à habitação social e das rendas devidas pela adjudicação da exploração de edifícios 

e espaços municipais, cujo prazo de pagamento termine dentro deste período. Mais 

deliberou por unanimidade aprovar a suspensão dos prazos, relativos às candidaturas e 

pedidos de apoio em curso até ao dia 30 de junho, cujo prazo termine dentro deste período. 

_(OS) ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS _________________ _ 

_ 5.1 - DANÇAS E CANTARES DO NEIVA - Atribuição de subsídio destinado a custear 

despesas com a realização do festival de folclore 2019. A Câmara Municipal deliberou por 

unanimidade atribuir um subsídio no montante de 407,00 € (quatrocentos e sete euros), ao 

Danças e Cantares do Neiva, destinado a custear as despesas com a realização do festival de 

folclore 2019. ______ ____ _ _ _ ________ ______ _ 

_ ESPAÇO DE INTERVENÇÃO ABERTO AO PÚBLICO: Não houve público face ao disposto no 

n.º 2 do artigo 3º da Lei n.º 1-A/2020, de 19 de março, que determina a suspensão da 

obrigatoriedade de realização pública das reuniões dos órgãos executivos dos municípios. _ 

_ (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 dezoito horas e cinquenta minutos. _____ __ _ 

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

O Presidente, 

A Secretária, 
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PROPOSTA 

É nos momentos de maior crise que as instituições públicas devem dar esperança, ser resilientes 

e não deixarem que o desanimo se apodere dos cidadãos. 

O momento que atravessamos é o mais dramático e o pior que cada um de nós viveu em tempo 

de paz. 

Se no imediato temos de fazer o trabalho de contenção e controlo de um vírus brutal e que nos 

interpelou sem pedir licença, no seguimento há que dar sinais de que vamos recuperar, vamos 

levantar e por isso temos de começar a dar os sinais que os nosso concidadãos esperam de nós 

e em particular dos serviços públicos para que o esforça não seja apenas de quem mais sofreu 

com toda a crise. Ou se quiserem, a crise tem de tocar a todos e todos têm de contribui, na 

medida das suas competências e possibilidades para a sua resolução. 

Se no momento do combate ao vírus, classificado em 11 de março pela OMS como pandemia, 

todos somos "agentes de saúde pública" e por isso todos nos empenhamos na defesa das 

pessoas, sobretudo, dos mais frágeis - idosos, imunodeprimidos e doentes crónicos - também 

a seguir todos temos de ser agentes de recuperação. No caso dos serviços públicos temos, 

definitivamente, de ser os facilitadores da retoma e do reinício da atividade económica. É nossa 

obrigação incutir nos cidadãos a confiança e vontade de que a vida não para e de que vai ser 

preciso repôs a normalidade social e económica. 

A recuperação económica faz-se com todos, não se faz só com medidas de ação social, essas 

tem o seu lugar próprio e terão de ser decididas no momento adequado. Depois de passar a fase 

da pandemia tem de haver apoios às famílias, às empresas e às instituições. O consumo, a 

produção, o comércio, os serviços e a confiança têm de ser o motor do nosso desenvolvimento. 

Existe muita incerteza quanto ao futuro, mas terá de ser em conjunto que teremos de o 

enfrentar e todos seremos necessários para responder aos desafios do dia seguinte. Existe 

também a certeza de que as decisões gestionárias dos serviços públicos devem e podem criar 

confiança e tranquilidade nas famílias e agentes económicos. 

Confiança de que estamos cá para apoiar, ajudar e reconhecer, tranquilidade para dizer que 

estamos atentos e tudo faremos para responder aos anseios e espectativas dos cidadãos. 

As dificuldades que vão acontecer depois desta pandemia serão sérias, veja-se que a própria UE 

já veio permitir que os Estados membros possam ultrapassar as regras do defict, posição que 

nunca tinha sido assumida, bem como se preparar para permitir as ajudas de estado que, 

normalmente não são permitidas. 

Ora dito isto e considerando a responsabilidade que o Município de Ponte de Lima tem na 

promoção da atividade social e económicas da população do seu território, os vereadores eleitos 

pelo grupo de cidadãos independentes Ponte de Lima Minha Terra propõem que sejam, desde 

já, tomadas as seguintes medidas: 

1- Seja deliberado propor à Assembleia Municipal: 

a) Redução de todas as taxas municipais em 50%, com efeitos a 21 de março de 2020, data 

da entrada em vigor do Estado de Emergência em Portugal e até 31 de dezembro de 

2020; 



2 - Reduzir todas as tarifas dos serviços municipais em 50%, com efeitos a 21 de março de 2020, 

data da entrada em vigor do Estado de Emergência em Portugal e até 31 de dezembro de 2020; 

3 - Isentar de pagamento de rendas todos os arrendatários municipais, pelo período em que 

vão estar impedidos de exercer a sua atividade económica, devido às contingências do COVID-

19; 

4 - Reduzir em 50% o valor de todas as rendas dos arrendatários do município entre abril de 

2020 e 31 de dezembro de 2020 (no caso da habitação social, em casos devidamente 

justificados, a redução poderá ir até aos 100%); 

5 - Suspender, pelo prazo de 3 meses, todas as cobranças coercivas relativamente a execuções 

fiscais, processos de contraordenação e outros, a exemplo do que também já foi feito pela 

Autoridade Tributária; 

6 -Suspender os prazos de licenças em vigor, quando requeridas pelos particulares em virtude 

da impossibilidade de exercer a atividade à qual se destinava a licença; 

7 - Propor à empresa Águas do Alto Minho a isenção do pagamento de água, saneamento e 

respetivas taxas a todos os consumidores, durante o período da pandemia e uma redução de 

75%, desde o fim do período da pandemia e 31 de dezembro 2020; 

8 -A Câmara Municipal deve aprovar todas as alterações orçamentais ou revisões (se necessário 

e submeter à assembleia municipal) para direcionar todos os investimentos para a dinamização 

da atividade económica do concelho; 

9-Seja criado um grupo de trabalho coordenado pelos Chefes das Divisões de Obras, Urbanismo 

e Administrativa e Financeira com o objetivo de se implementar um gabinete técnico de análise 

para todos os projetos de investimentos que sejam apresentados, de forma a permitir uma 

célere resposta aos pedidos de licenciamento ao simples comunicação, garantindo que as 

respostas são dadas em prazos 50% inferiores aos estabelecidos na lei. 

Ponte de Lima, 23 de março de 2020. 

Os vereadores Ponte de Lima Minha Terra 

Abel Baptista 

Maria João Sousa 



Proposta de parceria 

A covid-19 atingiu hoje em todo o mundo cerca de 360 mil pessoas e causou mais 

de 15 mil mortes. Olhamos para as curvas da incidência da doença nos nossos vizinhos 

em Espanha, França, Itália e Alemanha, e não conseguimos dizer com segurança, onde 

ou quando ocorrerá o pico da epidemia. 

O Serviço Nacional de Saúde procura dar a resposta assertiva a todos os que o 

procuram, mas esta não está a ser possível: as linhas telefónicas estão muito 

congestionadas, os serviços cheios de cidadãos assustados, a rutura de stocks vai sendo 

uma constante e os profissionais estão a dar sinais de esgotamento. 

Assim, os vereadores de PLMT propõem a criação de uma parceria entre 

Município de Ponte de Lima, a Administração de Saúde do Norte (ARSN) e privados para 

a criação de um Centro de Rastreio para despistagem do COVID-19 no parque de 

estacionamento da Expolima. Assim, seria possível a colheita de amostras para rastreio 

da doença a cidadãos suspeitos de infeção. 

O objetivo seria de testar doentes, complementando os serviços hospitalares existentes, 

em condições de conforto e segurança. Os testes poderiam ser realizados em modelo 

'drive thru" com marcação prévia, ou seja, os cidadãos não necessitariam de sair da sua 

viatura para efetuar o diagnóstico. Desta forma, os pacientes não entrariam em 

contacto direto com outros cidadãos, reduzindo, ainda, o risco de infeção aos 

profissionais envolvidos. Os resultados seriam depois enviados diretamente para o 

paciente e para as autoridades de Saúde Pública. 

Ponte de Lima, 23 de março de 2020. 

Os vereadores Ponte de Lima Minha Terra 

Abel Baptista 

Maria João Sousa 
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REUNIÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE 23 DE MARÇO DE 2020 

DECLARAÇÃO DE VOTO 

REFERENTE AO PONTO - (02) OBRAS PARTICULARES 

2.6 - PROCESSO DE LOTEAMENTO N.º 1/19 - Requerente: RIO SUL - EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIÁRIOS, LDA - Construção de Retail Park Ponte de Lima, Via D. Pedro 1 - Freguesia de Arca 

e Ponte de Lima - Aprovação. 

O objetivo desta proposta é para aprovação do projeto de loteamento, que comtempla a construção de uma 

loja de restauração com uma área de 358m2, com opção de entregas de refeições sem sair das viaturas, 

assim como, uma área comercial com 3000m2. 

Esta proposta não mereceu parecer favorável por parte da Infraestruturas de Portugal. 

Ou seja, a IP é a entidade que tutela os acessos às Estradas Nacionais, assim como, tutela as ligações das 

águas pluviais ao seu sistema existente, entre outras coisas. O projeto apresentado não reuniu as condições 

necessárias e por motivos vários aquela entidade não proferiu o despacho de aprovação. 

O Vereador das Obras Particulares, indiferente a esta entidade e ao parecer por ela emitido, propõe a 

aprovação deste projeto em Reunião de Câmara, provavelmente para repetir a habilidade que usou na 

aprovação do pavilhão onde funciona um comércio junto às bombas da REPSOL na Feitosa, conhecido como 

"Casa China" onde aprovou a construção do que lá está feito, sem o parecer favorável das Infraestruturas de 

Portugal, destruindo o projeto da ciclovia que já existia à data. Agora, naquele local o estrangulamento 

compromete a passagem de peões e ciclistas. 

O Município de Ponte de Lima deve promover o diálogo, o entendimento e cooperação entre todas as 

entidades que emitem pareceres técnicos para a aprovação deste tipo de projetos, e nunca unilateralmente 

decidir sem ouvir ou ignorar as outras entidades. 

O Município de Ponte de Lima, se quer ser respeitado tem de saber respeitar. 

Este requerente, apresenta como acesso ao seu loteamento, um arruamento que faz parte de outro projeto 

que será construído por outro promotor. Ou seja, se o promotor que tem a rotunda licenciada por parte da 

IP, por um motivo qualquer não a realizar, devido à conjuntura, adiamento ou cancelamento da sua 

execução, o projeto que nos está aqui a ser apresentado, não tem sequer acesso pela via pública. 

Mais uma vez é apresentado a esta Câmara o branqueamento de uma trapalhada. 

Este projeto só deveria ser apresentado em Reunião de Câmara depois de recolhidos os pareceres favoráveis 

de todas as entidades envolvidas. 

Os membros do executivo que votarem favoravelmente esta proposta: 
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1-Serão responsabilizados, pelo congestionamento com grandes filas de carros parados na EN 201, 

e os consequentes acidentes rodoviários que daí possam advir; 

2- Serão responsabilizados por inundações no túnel da rotunda da Sr.º da Guia, uma vez que está 

prevista a ligação das águas pluviais de toda esta área, a um sistema que está sobrecarregado e que 

já não dá resposta às situações de maior pluviosidade; 

Entendo a pressa do promotor, 

Mas essa mesma pressa, não pode prejudicar a circulação de mais de 25 mil viaturas que circulam na 

EN 201 todos os dias; 

essa mesma pressa, não pode prejudicar a vida dos moradores e de todos aqueles que se dirigem ao 

loteamento da Baldrufa; 

essa mesma pressa, não pode comprometer a qualidade de vida, de todos os Limianos; 

essa mesma pressa não pode, de maneira nenhuma, contribuir para o aumento da sinistralidade 

rodoviária; 

Entendo que o promotor pretenda iniciar a execução das obras, mas é obrigatório que o faça após a 

aprovação das especialidades que compõem o projeto a executar. Por isso, não compreendo que este projeto 

venha a Reunião de Câmara para aprovação sem estarem cumpridas todas as etapas de apreciação e 

validação do mesmo. Não me consta, que os munícipes em geral sejam tratados desta forma, pelo que 

gostaria de saber quais as razões que justificam esta diferenciação. 

É obrigação da Câmara promover os meios e os métodos para que os técnicos deste município sejam céleres 

a dar resposta a cada um dos projetos apresentados, quer sejam para pessoas individuais ou coletivas, 

evitando que os promotores esperem meses pela decisão municipal; 

É obrigação da Câmara garantir que os projetos sejam aprovados com critérios de justiça para os seus 

promotores, não lhes exigindo encargos que se considerem dispensáveis ou desnecessários. Mas é 

igualmente obrigação da Câmara, aliás, é um imperativo que, em função do projeto aprovado, seja ele qual 

for, não criar aos munícipes deste concelho, constrangimentos ou dificuldades que antes não existiam; 

É obrigação de todo o executivo zelar pelo bem estar e segurança de todos os Limianos, assim como de todos 

aqueles que nos visitam por motivos profissionais e de lazer. 

Assim sendo, esta proposta não zela pela segurança rodoviária; 

Não zela pela fluidez de tráfego na EN201 e no acesso ao empreendimento da via a construir; 

Não zela pela construção de um eficaz sistema de águas pluviais; 

Não reúne o parecer favorável da Infraestruturas de Portugal; 
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Espero que o Sr.!! Vereador não venha depois desculpar-se, como já o fez noutras ocasiões, que este processo 

já estava aprovado há mais de vinte anos. 

Sou a favor do empreendedorismo, mas esse mesmo empreendedorismo não pode ser criado à custa do 

estrangulamento de importantes vias de circulação e pôr em causa o principal eixo rodoviário que atravessa 

Ponte de Lima. 

Temos obrigação de projetar infraestruturas para o futuro, mas estas que nos estão aqui a ser propostas já 

apresentam um atraso de 30 anos. 

Já que este executivo, tanto gosta de passear em equipa, deixo aqui a sugestão de darem um passeio até 

Monção, para fazer uma visita às acessibilidades que dão acesso a um empreendimento do género que lá 

está construído, apesar de não ter 1/3 do tráfego rodoviário que se regista em Ponte de Lima. 

Em consciência, não tenho a mínima condição de poder dar o meu parecer favorável a esta proposta, por 

isso, 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, 

Meda Martins, 
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