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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 20 de abril de 2020 e aprovada a 04 de maio 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, 04 de maio de 2020, 

° Presidente da Câmara Municipal de Ponte de Lima, 

-
Victor Mendes (Eng,O) 

Te l 258 900 400· Fax 258 900 4 la· Pr aça da Republica· 4990<)62 Ponte de Lima· geral@Cm-pontedelilT16.pt·www.cm·pontedelima.pt 



4~ 
MUNlcfPIO PONTE E) t!A 

TIUI"A RICA DA HUMAN IDAD& 

Ata nº 08/2020 

Divisão Administrativa e Financeira 

Reunião de 20 de abril de 2020 

Local de realização: EDIFíCIO DOS PAÇOS DO CONCELHO 

Tel25B 900 400· Fax 258 900 4 10· proçede RepUblica· 499(){)62 Ponte de Lime· geral@ICmpontedelil"r'lB.p t·www. 



20 de abril de 2020 

REUNIÃO DA CÂMARA MUNICIPAL 
DE 

PONTE DE LIMA 

Data da reunião: 20 de abril de 2020 

Local da Reunião: Edifício dos Paços do Concelho 

PRESENÇAS: 

Presidente: 

Eng. Victor Manuel Alves Mendes 

Vereadores: 

Engi! Mecia Sofia Alves Correia Martins 

Dr. Abel Lima Baptista 

Dri! Ana Maria Martins Machado 

2 

Engº Vasco Nuno Magalhães Velho de Almeida Ferraz 

Dr.i! Maria João Lima Moreira Sousa 
Dr. Paulo Jorge da Cunha Barreiro de Sousa 

FALTAS: 

Início da Reunião: Quinze horas 
Encerramento: Dezassete horas 

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

Prestou Colaboração Técnica: Mª Guilhermina Franco 

Resumo Diário de Tesouraria: 
Saldo ..................... 6.118.906,52 Euros 

OBS: A Ata foi aprovada por minuta 

/ 
V 
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_PERíODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA: ______________ _ 

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

de José de Lima Vieira, Presidente da Assembleia de Freguesia da Correlhã. A Câmara 

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

conhecimento à família e à Junta de Freguesia da Correi hã. ___________ _ 

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

do padre Joaquim Fernandes Torres Lima. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade 

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

_ O Senhor Presidente da Câmara Municipal no uso da palavra, depois de uma 

abordagem relativamente às medidas implementadas no âmbito do COVID-19, apresentou 

aos Senhores Vereadores uma proposta, elaborada já de acordo com a legislação em vigor, 

para discutir numa próxima reunião, de redução em 25% das Taxas de Edificação, 

urbanização e outras operações e atividades conexas, previstas no QUADRO XXII, da Tabela 

de Taxas 2020. ____________________________________________________ _ 

O Senhor Presidente da Câmara Municipal apresentou uma proposta de 

recomendação ao Conselho de Administração das Águas do Alto Minho de suspensão 

imediata de toda a faturação até serem corrigidos todos os erros e anomalias ocorridas de 

forma sistemática, bem como, a entrada em funcionamento efetivo e eficaz de um 

atendimento telefónico que dê uma resposta cabal às solicitações da população num 

momento em que não se pode recorrer ao atendimento presencial, que se anexa à presenta 

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

A Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar a proposta de recomendação, 

devendo ser dado conhecimento ao Conselho de Administração das Águas do Alto Minho, ao 

Senhor Ministro do Ambiente e da Transição Energética, aos acionistas e à Comissão de 

Parceria das Águas do Alto Minho. Os senhores Vereadores Dr. Abel Lima Baptista e Dr.ª 

Maria João Sousa apresentaram a declaração de voto que se anexa à presenta ata, como 

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

_ Intervenção dos Vereadores: _____________________ _ 

_ Usou da palavra a Senhora Vice-Presidente para declarar que concorda com a proposta 

de recomendação apresentada pelo Senhor Presidente da Câmara Municipal. Ainda no uso 

da palavra, esclareceu que apesar do Senhor Vereador Eng. Q Vasco Ferraz na reunião de 23 

de março, no ponto 2.1, ter declarado que a Senhora vice-presidente esteve presente na 

reunião interna onde foi discutido o indeferimento do pedido de informação prévia 
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apresentado por Duarte Nuno da Costa Lima Nascimento Pereira, não corresponde à 

verdade, pois não esteve presente em nenhuma dessas reuniões. Ainda no uso da palavra 

solicitou o ponto de situação. 

_ De seguida usou da palavra o Senhor Vereador Dr. Abel Lima Baptista para questionar 

a Câmara Municipal no sentido de saber se no âmbito dos EPI'S (equipamentos de proteção 

individual), máscaras cirúrgicas, que têm sido distribuídos pelas IPSS'S e pelos Bombeiros, os 

outros equipamentos individuais de proteção individual as luvas, os desinfetantes, as batas, 

os tapa botas, também têm sido ou não distribuídos para estas entidades e para os seus 

trabalhadores. Ainda no uso da palavra, o Senhor Vereador Dr, Abel Lima Baptista, 

relativamente à situação do equipamento/retaguarda que está preparado no pavilhão 

Gimnodesportivo, que não tem sido utilizado, questionou o custo total do investimento e de 

quem foi a recomendação. Ainda no uso da palavra, questionou, considerando que tudo 

aponta que uma parte significativa dos trabalhadores dentro de duas a três semanas possam 

vir a ter que retomar a atividade presencial, se já foram adquiridos ou se já tem programada 

a aquisição dos EPI'S (equipamentos de proteção individual) para a proteção individual dos 

trabalhadores que estão no atendimento presencial, na fiscalização, Ainda no âmbito do 

COVID-19, o Senhor Vereador Dr. Abel Lima Baptista voltou a questionar a Câmara 

Municipal, conforme já o tinha feito na última reunião, se o levantamento já terminou e se já 

terminou, se sabe dizer ao pormenor o número de alunos do Concelho que não têm 

equipamentos informáticos, qual o número de alunos que não tendo esse equipamento 

informático como é que estão a suprir a falta de equipamento. Por fim, o Senhor Vereador 

Dr. Abel Lima Baptista mostrou umas imagens das instalações do armazém municipal, 

lamentando a situação, considerando que esta situação merecia um tratamento diferente. _ 

_ A Senhora Vereadora Dr.ª Ana Machado declarou que concorda com a proposta de 

recomendação apresentada pelo Senhor Presidente da Câmara Municipal. No âmbito do 

tema COVID-19, esclareceu que equipamento de proteção individual e material de proteção 

individual são diferentes, os primeiros são recomendados para os profissionais do sistema de 

saúde, os segundos são adequados para a proteção individual de cada um. 

_ De seguida, usou da palavra o Senhor Vereador Eng.º Vasco Ferraz tendo declarado 

que concorda com a proposta de recomendação apresentada pelo Senhor Presidente da 

Câmara Municipal. O Senhor Vereador Eng.º Vasco Ferraz no uso da palavra quis deixar um 

agradecimento especial à empresa Dream Argument' s, sediada na Freguesia de S. Pedro 
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D' Arcos, que se disponibilizou para ajudar, tendo doado 25 camas para o 

equipamento/retaguarda que está preparado no pavilhão Gimnodesportivo. _____ _ 

_ A Senhora Vereadora Dr.ª Maria João Sousa no uso da palavra declarou que se 

associava a todas as iniciativas do Município, considerando que todos os munícipes de Ponte 

de lima estão a ser exemplares na maneira como estão a encarar esta pandemia. 

Relativamente ao ensino, a Senhora Vereadora Dr.ª Maria João Sousa referiu que o trabalho 

que os professores estão a desenvolver é imenso, no entanto tal não seria possível sem a 

ajuda das famílias, dos Presidentes das Juntas de Freguesias, agradecendo a todos o trabalho 

e a cooperação. Ainda no uso da palavra, alertou a Câmara Municipal para o facto de a 

AAPEl ter perdido a tarifa social, pois a empresa não está a aplicar, já tendo sido feita a 

respetiva reclamação. Por fim, alertou ainda a Câmara Municipal para a má qualidade do 

piso da ciclovia, o pavimento que está a vermelho larga um líquido que tinge a roupa, o 

pavimento adjacente. 

O Senhor Vereador Dr. Paulo Sousa no uso da palavra declarou que se associava à 

proposta de recomendação apresentada pelo Senhor Presidente da Câmara Municipal. O 

Senhor Vereador Dr. Paulo Sousa declarou ainda relativamente à educação, que há um 

trabalho exaustivo que está a ser levado a cabo junto dos Diretores dos Agrupamentos, 

esperando que entre esta semana e a próxima todas as necessidades educativas fiquem 

sanadas. _________________________________________ _ 

_ 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 6 de abril de 2020, pelo que vai a mesma ser assinada pelo Exmo. Senhor 

Presidente e pela Secretária. ____________________________ _ 

_ (02) OBRAS PARTICULARES __________________ _ 

_ 2.1 - PROCESSO DE LOTEAMENTO NQ 4/06 - Pedido de alteração ao alvará de 

loteamento n.Q 01/09 -lote nQs 13, na Rua do Rego, na Freguesia da Fontão - Requerente: 

Maria Henriqueta Vila Pouca da Silva - Aprovação. A Câmara MuniCipal deliberou por 
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unanimidade aprovar o pedido de alteração ao alvará de loteamento nQ 01/09, lote nQ 13, 

sito na Rua do Rego, Freguesia de Fontão, requerido por Maria Henriqueta Vila Pouca da 

Silva. ______________________________ _ 

_ 2.2 - PROCESSO DE LOTEAMENTO NQ 4/06 - Pedido de alteração ao alvará de 

loteamento n.Q 01/09 - Lote 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 da Fontão - Requerente: Rio Sul 

Empreendimentos Imobiliários, Lda. - Aprovação. A Câmara Municipal deliberou por 

unanimidade aprovar o pedido de alteração ao alvará de loteamento 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 da Fontão, requerido por Rio Sul Empreendimentos Imobiliários, Lda. _ 

_ (03) JUNTAS DE FREGUESIA __________________ _ 

_ 3.1 - FREGUESIA DA RIBEIRA - PROPOSTA FINAL DE ADITAMENTO AO PROCESSO DE 

TOPONíMIA - Aprovação. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar a 

proposta final de aditamento ao processo de fixação toponímica da Freguesia da 

Ribeira. _______________________________ _ 

_ 3.2 - FREGUESIA DE SERDEDELO - Solicita antecipação da 2ª, 3ª e 4ª tranches 

respeitantes ao ano 2020 - Aprovação. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade 

autorizar o adiantamento da 2ª, 3ª e 4ª tranches do ano 2020, com exceção da verba 

relativa à limpeza da rede viária. ______________________ _ 

_ 3.3 - FREGUESIA DE BÁRRIO E CE PÕES - Solicita comparticipação financeira destinada 

à obra de beneficiação das Ruas de Valinha, Mouta, Mó, Arieiros, Picaranha e Travessas da 

Ponte do Prado, Eira de Baixo e Picaranha. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade 

atribuir uma comparticipação financeira de 70% até ao montante máximo de 43.567,05 € 

(quarenta e três mil quinhentos e sessenta e sete euros e cinco cêntimos), à Freguesia de 

Bárrio e Cepões, destinada a comparticipar a obra de "Beneficiação das Ruas de Valinha, 

Mouta, Mó, Arieiros, Picaranha e Travessas da Ponte do Prado, Eira de Baixo e Picaranha", a 

transferir para a Freguesia, após a conclusão dos trabalhos, mediante informação dos 

serviços técnicos do Município, aprovando a execução dos trabalhos. _______ _ 

_ 3.4 - FREGUESIA DE BÁRRIO E CE PÕES - Solicita comparticipação financeira destinada 

à obra de pavimentação da Rua da Gândara, que fora intervencionada com obras de 

saneamento. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade atribuir uma comparticipação 

financeira de 38.160,00 € (trinta e oito mil cento e sessenta euros), à Freguesia de Bárrio e 

Cepões, destinada a comparticipar a obra de "Pavimentação da Rua da Gândara, que fora 
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intervencionada com obras de saneamento", a transferir para a Freguesia, após a conclusão 

dos trabalhos, mediante informação dos serviços técnicos do Município, aprovando a 

execução dos trabalhos. 

_ 3.5 - FREGUESIA DA FACHA - Solicita comparticipação financeira destinada à obra de 

beneficiação da Rua do Rio. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade atribuir uma 

comparticipação financeira de 9.275,00 € (nove mil duzentos e setenta e cinco euros), à 

Freguesia da Facha, destinada a comparticipar a obra de "Beneficiação da Rua do Rio que 

fora intervencionada com obras de saneamento", a transferir para a Freguesia, após a 

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

aprovando a execução dos trabalhos. ___________________ _ 

3.6 - FREGUESIA DE REFOIOS DO LIMA - Solicita comparticipação financeira 

destinada à obra de reconstrução de muro suporte à via, na Rua de Ribes. A Câmara 

Municipal deliberou por unanimidade atribuir uma comparticipação financeira de 70% até 

ao montante máximo de 2.018,24 € (dois mil dezoito euros e vinte e quatro cêntimos), à 

Freguesia de Refoios do Lima, destinada a comparticipar a obra de "Reconstrução de muro 

de suporte à via na Rua de Ribes", a transferir para a Freguesia, após a conclusão dos 

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

dos trabalhos. 

_ 3.7 - FREGUESIA DE REFOIOS DO LIMA - Solicita comparticipação financeira destinada 

à obra de beneficiação da Rua da Veiga da Porta. A Câmara Municipal deliberou por 

unanimidade atribuir uma comparticipação financeira de 3.021,00 € (três mil e vinte e um 

euros), à Freguesia de Refoios do Lima, destinada a comparticipar a obra de "Beneficiação da 

Rua da Veiga da Porta, que fora intervencionada com obras de saneamento", a transferir 

para a Freguesia, após a conclusão dos trabalhos, mediante informação dos serviços técnicos 

do Município, aprovando a execução dos trabalhos. ______________ _ 

_ 3.8 - FREGUESIA DA RIBEIRA - Solicita comparticipação financeira destinada à obra 

de construção de muro de suporte à via, na Rua do Vau. A Câmara Municipal deliberou por 

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

7.985,78 € (sete mil novecentos e oitenta e cinco e setenta e oito cêntimos), à Freguesia da 

Ribeira, destinada a comparticipar a obra de "Construção de muro de suporte à via na Rua 

do Vau", a transferir para a Freguesia, após a conclusão dos trabalhos, mediante informação 

dos serviços técnicos do Município, aprovando a execução dos trabalhos. ______ _ 

_ (04) ASSUNTOS DIVERSOS __________________ _ 
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_4.1 - SARA LuíSA MARTINS COSTA - Presente um pedido de adjudicação por ajuste 

direto o arrendamento para fins não habitacionais, de uma sala localizada nas antigas 

instalações da escola primária de Fontão, pelo preço de 50,OO€/mês - Aprovação. A 

Câmara Municipal deliberou por unanimidade adjudicar por ajuste direto o arrendamento 

para fins não habitacionais, de uma sala localizada nas antigas instalações da Escola Primária 

de Fontão, pelo preço de 50,00 €/mês, a Sara Luísa Martins Costa, devendo cumprir com o 

estipulado nas peças do concurso, caderno de encargos e programa. Mais deliberou por 

unanimidade alertar a requerente que apenas pode usar a sala para atividades formativas 

ou ligadas à formação. ________________________ _ 

_ 4.2 - PROPOSTA DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL - CONSTITUiÇÃO 

DA COMISSÃO EXECUTIVA DO PRÉMIO A. DE ALMEIDA FERNANDES - Aprovação. A Câmara 

Municipal deliberou por unanimidade aprovar a proposta de constituição da Comissão 

Executiva do Prémio A. de Almeida Fernandes passando a ser constituída pelo Senhor 

Vereador Dr. Paulo Jorge da Cunha Barreiro de Sousa, pela Técnica Superior Dr.ª Cristiana 

Vieira de Freitas, que assumirá as funções de Secretário-Geral do Prémio e pelo Técnico 

Superior Dr. José Velho Dantas. _____________________ _ 

_ 4.3 - 1ª FASE CANDIDATURAS CENTRO COM VIDA 2020 - Aprovação. A Câmara 

Municipal deliberou por unanimidade aprovar a listagem relativa à atribuição das 

subvenções da 1.ª Fase de Candidaturas apresentadas ao Centro Com Vida 2020, de acordo 

com o proposto pelo Gabinete Terra. ___________________ _ 

_ 4.4 - 1ª FASE RENOVAÇÃO DE CANDIDATURAS CENTRO COM VIDA 2020 - Aprovação. 

A Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar a renovação das candidaturas 

apresentadas na 1.ª fase de Renovação de Candidaturas Centro Com Vida 2020, de acordo 

com o proposto pelo Gabinete Terra. ___________________ _ 

_ 4.5 - PROPOSTA DE MODIFICAÇÃO AOS DOCUMENTOS PREVISIONAIS DE 2020 - 1ª 

REVISÃO ORÇAMENTAL - Aprovação. A Câmara Municipal deliberou por maioria com cinco 

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

Maria João Sousa, aprovar a proposta. Mais deliberou por unanimidade remeter à 

Assembleia Municipal para ratificação, de acordo com o disposto no artigo 3. Q-A da Lei n. Q 1 

-A/2020, de 19 de março, republicada pela Lei n. Q 4-B/2020, de 6 de abril. ______ _ 

_ 4.6 - CONTRATO DE MUTUO A CELEBRAR ENTRE O MUNICIPIO DE PONTE DE LIMA E O 

LAR SANTA MARIA DO LIMA - Aprovação. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade 

aprovar o contrato mútuo entre o Município de Ponte de Lima e o Lar Santa Maria do Lima. 
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_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. _ 

_ (05) 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. ______________ _ 

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

-
A Secretária, 

~? Wf\V)d4- VcJL dt, (a/.. "r-ti 
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PROPOSTA 
Pa"a: Câmara Municipal 

De: Presidente da Câmara Municipal de Ponte de Lima 

Data: 20/04/2020 

Assunto: Recomendações à Águas do Alto Minho 

As Águas do Alto Minho (AdAM) enquanto entidade responsável pela exploração e gestão do 

sistema de águas da região do Alto Minho e pela prestação de serviços de abastecimento e 

saneamento de águas residuais nos municípios de Arcos de Valdevez, Caminha, Paredes de 

Coura, Ponte de Lima, Valença, Viana do Castelo e Vila Nova de Cerveira foi constituída, como 

todos sabemos, no âmbito de uma parceria pública para a qual se assumiu, como um dos 

pressupostos fundamentais à sua criação, a garantia da qualidade do serviço prestado à 

população. 

Foi percorrido o caminho necessário para que a sua entrada em funcionamento pudesse ocorrer 

sem grandes percalços, dando-se o tempo suficiente e a colaboração necessária e adequada 

para se alcançar essa maturidade. 

Acontl'ce no entanto que, 4 meses após a entrada em funcionamento das Águas do Alto Minho, 

existem uma série de insatisfações das quais temos conhecimento, que obviamente 

lamentamos, e para as quais solicitamos uma intervenção urgente, nomeadamente: 

1 - As anomalias detetadas ao nível da faturação têm sido demasiado frequentes, para aquilo 

que seria neste momento admissível, atingindo um número significativo de consumidores e 

gerando um conjunto de incoerências que causam, por si só, indignação e insatisfação por parte 

dos mesmos relativamente ao serviço prestado. Assim, com o intuito de não continuar a gerar 

problemas a este nível, que incontornavelmente se irão a~umular e obrigarão a um desperdício 

de energias e tempo na sua futura resolução, quer por parte dos munícipes que por parte da 

própria AdAM, propomos que seja suspensa de imediato toda a faturação até esses erros serem 

cabalmente corrigidos, o mais urgentemente possível, devendo essa situação ser comunicada à 
população. A não tomada de uma posição firme relativamente a esta questão, pode trazer danos 

irreversíveis ao nível da confiança que os cidadãos depositam na nova empresa. 

2 - A baixa capacidade de resposta, ou mesmo a ausência de atendimento, através das várias 

linhas de contacto telefónico da AdAM, que deveriam neste momento ser reforçadas, na medida 

em que será o meio de contacto privilegiado pelos munícipes na ausência do atendimento 

presencial, por força das atuais circunstâncias relacionadas com o COVID-19, constitui um 

problema sério para o qual lamentamos não ter sido acionada uma solução atempada e eficaz, 



pois o atendimento online não resolve essa questão na totalidade pelos motivos que todos 

sabemos. Podemos considerar que neste momento há quase uma ausência de resposta às 

reclamações, solicitações para a celebração de contratos, comunicação de avarias, entre outras, 

a uma fatia considerável da população do Alto Minho, que torna toda a situação anteriormente 

referida ainda mais grave e perturbadora. Recomendamos, por isso, que o mais brevemente 

possível seja encontrada uma forma de ultrapassar este problema e promover a comunicação 

eficaz e eficiente dos municipes e das empresas com a AdAM, em prol da qualidade do serviço 

público que se pretende garantir. 

Assim, com base nos considerandos anteriores, proponho que a Câmara Municipal delibere no 

sentido de comunicar ao Conselho de Administração das Águas do Alto Minho a recomendação 

de suspensão imediata de toda a faturação até serem corrigidos todos os erros e anomalias 

ocorridas de forma sistemática, bem como, a entrada em funcionamento efetivo e eficaz de um 

atendimento telefónico que dê uma resposta cabal às solicitações da população num momento 

em que não se pode recorrer ao atendimento presencial. 

Proponho, ainda, que se dê conhecimento desta deliberação ao Senhor Ministro do Ambiente e 

da Transição Energética, aos acionistas e à Comissão de Parceria das Águas do Alto Minho. 

Ponte de Lima, 20 de abril de 2020 

o Presidente da Câmara Municipal, 

--- -'-"7' 

..---
Eng. Q Victor Mendes 
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DECLARAÇÃO DE VOTO 

Perante a proposta do Senhor Presidente da Câmara de "Recomendações à Águas do 
Alto Minho" que tem por objeto a "Câmara Municipal delibere no sentido de comunicar 
ao Conselho de Administração das Águas do Alto Minho a recomendação de suspensão 
imediata de toda a faturação até serem corrigidos todos os erras e anomalias ocorridas 
de forma sistemática, bem como, a entrada em funcionamento efetivo e eficoz de um 
atendimento telefánico que dê uma resposta cabal às solicitações da população num 
momento em que não se pode recorrer ao atendimento presencial." 

Conhecida que é a nossa total, histórica, sistemática e fundamentada oposição a que o 

Município de Ponte de Lima integre esta empresa; 

Revelado que está o desastroso resultado que a integração do Município de Ponte de 

Lima nesta empresa trouxe para a população do concelho, onde o aumento de custos 

com a fatura da água é de valores, quase sempre, superiores a 100%, atingindo em 

alguns casos mais de 200%; 

Demonstrado está que a posição dos eleitos de Ponte de Lima Minha Terra- PLMT (nos 

dois órgãos municipais - Câmara e Assembleia) era fundamentada, avisada, coerente, 

séria e justa porque sempre dissemos que a entrega da distribuição da água, em rede 

baixa, teria como resultado um aumento insuportável para a maioria da população, 

porque o Município deixaria de poder controlar os valores das taxas, tarifas e comissões, 

porque a água é um bem essencial e um direito fundamental reconhecido pela ONU; 

Porque sempre defendemos que o fornecimento de água às populações nunca deve ser 

objeto de um fornecimento de bens em termos empresariais, ou seja, nunca deve ter 

como lógica o lucro por se tratar de um direito e bem fundamental e mais uma vez, pelas 

nossas contas, a empresa Águas do Alto Minho (AdAM) irá fazer um verdadeiro saque 

aos bolsos dos Limianos, na medida em que ao longo de 30 anos o que a AdAM irá 

cobrar, mais do que era cobrado pela Câmara Municipal como entidade gestora, é de 

109 000 OOO€; 

Ora se, segundo o Senhor Presidente da Câmara, a AdAM vai investir no concelho cerca 

de 50 000 OOO€, quer dizer que os Limianos vão dar à empresa, não sabemos bem para 

quê, 59000 OOO€ para gastar noutras coisas que não no serviço de fornecimento de 

água ao concelho. 

Votamos favoravelmente esta proposta mas não é esta a solução que preconizamos, 

não é com pensos rápidos que se vai tratar o acidente que partiu as duas pernas aos 

cidadãos. 

O que a proposta representa é apenas um mascarar da vergonhosa decisão que a 

maioria que governa o concelho fez. Digo vergonhosa porque bem sabiam que tinham 

em curso esta negociação (diríamos mesmo negociata) quando das eleições autárquicas 

de 2017, mas não a colocaram no programa eleitoral, fazendo assim uma "venda" da 



distribuição de água à AdAM nas costas e à traição da população, por isso dizemos que 

deviam ter vergonha do que fizeram. Decisão que não quiseram discutir publicamente 

e que fizeram tudo para qu e passasse sem ser notada. 

Na nossa opinião, a única so lução viável é iniciar já um processo de denúncia da 

concessão, para proteção dos superiores interesses dos Limianos e para retorno da 

gestão aos órgãos municipais. 

Esta proposta é uma tentativa de lavar a cara do presidente da câmara e da sua maioria, 

dado que agora estão a começar a entender a asneira que fizeram e o prejuízo grave 

que provocaram à população do concelho, mas que não limpa a traição que fizeram aos 

Limianos e às suas economias. 

o nosso voto favorável vai apenas para que seja possível rapidamente corrigir esses 

erros de faturação e haja atendimento e informação, como é obrigação da AdAM, mas 

não branqueamos, com isso, a responsabilidade de quem nos colocou nesta situação. 

Ponte de Lima, 20 de abril de 2020. 

Os vereadores eleitos Ponte de Lima Minha Terra - PLMT 

Abel Baptista 

Maria João Sousa 
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