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04 de maio de 2020 

REUNIÃO DA CÂMARA MUNICIPAL 

DE 
PONTE DE LIMA 

Data da reunião: 04 de maio 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 

Drª Ana Maria Martins Machado 

Eng!! 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: 

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 .... ................. 5.899.115,88 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 informou a Câmara Municipal que no 

âmbito da doença COVID-19, foram realizados testes a todos os colaboradores dos lares. 

Mais informou que, numa segunda fase, irão ser realizados testes a todos os funcionários 

das creches, e numa terceira fase, serão feitos aos funcionários afetos ao apoio domiciliário. 

_ O Senhor Presidente da Câmara Municipal propôs um voto de agradecimento aos 

Profissionais de Saúde da Unidade Local de Saúde do Alto Minho, à Segurança Social, à 

Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Ponte de Lima, ao Instituto 

politécnico de Viana do Castelo, Instituições Particulares de Solidariedade Social, Polícia de 

Segurança Pública, Guarda Nacional Republicana, Funcionários Municipais, Voluntários e aos 

Limianos em geral, pelo trabalho que têm desenvolvido no combate à pandemia provocada 

pela Covid-19. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar o voto proposto 

devendo ser dado conhecimento a todos. 

_'ntervenção dos Vereadores: ______________________________________ _ 

O Senhor Vereador Dr. Abel Lima Baptista usou da palavra para, no seguimento da 

nota de imprensa divulgada, em que o Senhor Presidente da Câmara Municipal anunciou a 

aquisição de setenta mil mascaras cirúrgicas por cento e cinquenta mil euros, e 

considerando que o preço de mercado nunca esteve acima do valor de 1,80 €, solicitar 

esclarecimentos. 

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

a proposta que se anexa à presenta ata, como documento número um e se considera como 

fazendo parte integrante da mesma. 

___ A Senhora Vice-Presidente, Eng.ª Mecia Martins, usou da palavra para felicitar o 

Senhor Vereador Eng. Q Vasco Ferraz, referindo que a altura escolhida para divulgação do 

candidato foi excelente, tendo ainda dado o seguinte conselho que se transcreve: "Estribe-se 

bem nesse cavalo, porque vão querer deitá-lo abaixo". _ ________________ _ 

A Senhora Vereadora Dr.~ Ana Machado usou da palavra para informar que foi 

publicado um cartaz internacional que considera importante que se publique e partilhe, com 

três indicadores que é a higienização das mãos, o afastamento e a tolerância zero, 

considerando que se deveria investir muito neste trabalho, atendendo às regras de 

desconfinamento. 
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_ O Senhor Vereador Eng.º Vasco Ferraz usou da palavra para informar que o centro de 

testes COVID-19, durante o mês de maio, só funcionará das 9hOOm às 13hOOm, segundas, 

quartas e sextas. 

_ A Senhora Vereadora Dr.~ Maria João Sousa usou da palavra para questionar a Câmara 

Municipal da possibilidade de alargar os testes às IPSS'S de apoio à deficiência. Questionou 

ainda a Câmara Municipal para saber se já tinham falado com os técnicos relativamente à 

qualidade do pavimento da ciclovia. ____________________ _ 

O Senhor Presidente da Câmara Municipal 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 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 20 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 N2 1/20 - LOTEAMENTO DO PÓLO INDUSTRIAL DOS 

GRANITOS DAS PEDRAS FINAS - Local: Rua de Felgueiras - Freguesia de Arcozelo -

Requerente: Município de Ponte de Lima - Promoção de discussão pública, conforme 

disposto no nº 2 do art.º 222 do RJUE. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade 

promover a discussão pública do processo de loteamento n.º 1/20 - Loteamento do Pólo 

Industrial dos Granitos das Pedras Finas, sito na Rua de Felgueiras, Freguesia de Arcozelo, 

requerido por Município de Ponte de Lima, conforme disposto no nº 2 do art.º 22º do RJUE. 

_2.2 - PROCESSO DE LOTEAMENTO Nº 13/94 - Pedido de alteração ao alvará de 

loteamento nº 92/98 - Lote nº 8/9, na Rua Poço de Cabaços, Freguesia da Feitosa -

Requerente: Torre Borlido & Filhas, Lda. - Aprovação. A Câmara Municipal deliberou por 

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

Martins, Dr. Abel Lima Baptista e Dr.! Maria João Sousa, aprovar o pedido de alteração ao 

alvará de loteamento nº 92/98 - Lote nº 8/9, Processo de Loteamento n.º 13/94, na Rua 

Poço de Cabaços, Freguesia da Feitosa, requerido por Torre Borlido & Filhas, Lda. O Senhor 
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Vereador Dr. Abel Lima Baptista apresentou declaração de voto que se anexa à presenta ata, 

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

_ 2.3 - 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. A Câmara Municipal deliberou por 

unanimidade apreciado o recurso hierárquico apresentado, com base na informação 

prestada pela Chefe da Divisão Administrativa e Financeira, anular o ato administrativo ora 

recorrido, o despacho proferido a 29 de agosto de 2019, por considerar que o recurso se 

apresenta, a final, com fundamentação válida, quer de facto, quer de direito, e em 

consequência, deferir a pretensão urbanística requerida pelo ora recorrente no Pedido de 

Informação Prévia que apresentou, nas condições da informação técnica prestada a 20 de 

agosto de 2019. O Senhor Vereador Dr. Abel Lima Baptista apresentou declaração de voto 

que se anexa à presenta ata, como documento número dois e se considera como fazendo 

parte integrante da mesma. _______________________ _ 

_ 2.4 - PROCESSO DE LOTEAMENTO NQ 4/10 - Pedido de alteração ao alvará de 

loteamento nº 2/10 - Lote nº 20 na Rua Senhor da Paz, Freguesia de Arca e Ponte de lima 

- Requerente: Sónia Maria dos Santos Fernandes e outros - Promoção de discussão 

pública conforme a alínea a) do nQ 1 do art.Q SQ do RME. A Câmara Municipal deliberou por 

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

Martins, Dr. Abel Lima Baptista e Dr." Maria João Sousa, aprovar a submissão do pedido de 

alteração ao alvará de loteamento nº 2/10 - Lote nº 20 na Rua Senhor da Paz, Freguesia de 

Arca e Ponte de Lima, requerido por Sónia Maria dos Santos Fernandes e outros, a discussão 

pública, conforme o disposto na alínea a) do n2 1 do art.º 52 do RME. O Senhor Vereador Dr. 

Abel Lima Baptista apresentou declaração de voto que se anexa à presenta ata, como 

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

_ (03) OBRAS PÚBLlCAS ____________________ _ 

_ 3.1 - EMPREITADA DE "REDE VIÁRIA MUNICIPAL DE PONTE DE LIMA - MANUTENÇÃO 

DE REDE VIÁRIA DO CONCelHO DE PONTE DE LIMA" - Decisão de contratar, escolha do 

procedimento, peças do procedimento, fixação do critério de adjudicação do preço mais 

baixo, júri do procedimento, gestor do contrato e prazo de execução. A Câmara Municipal 

deliberou por unanimidade aprovar a decisão de contratar, a abertura do procedimento por 

concurso público, as peças do procedimento e prazo de execução em 120 dias. Mais 

deliberou por unanimidade não adjudicar por lotes, considerando que a unidade de 
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execução é necessária para atingir a otimização do controle da coordenação da execução i 

geral do contrato, cumprindo com o disposto no n,9 2 do art.9 469 - A do Código dos 

Contratos Púbicos; optar pelo critério de adjudicação da proposta economicamente mais 

vantajosa na modalidade de "avaliação do preço" - proposta de mais baixo preço, conforme 

artigo 749, n,91, aI. b); designar como júri do procedimento os seguintes elementos: como 

Presidente a Senhora Vice-Presidente Eng,~ Mecia Sofia Alves Correia Martins, como vogais 

efetivos, a Chefe da Divisão Administrativa e Financeira, Dr.~ Maria Sofia Fernandes Velho de 

Castro Araújo, e o Chefe da Divisão dos Serviços Urbanos, Eng,9 Carlos Alberto Azevedo 

Lima; como vogais suplentes o Chefe da Divisão de Estudos e Planeamento, Eng,9 Rogério 

Margalho Pereira e o Técnico Superior Eng,9 Armindo Brandão; designar como gestor do 

contrato o Técnico Superior, Eng,9 Pedro Pinto. ____ _ 

_ 3.2 - EMPREITADA DE "REQUALIFICAÇÃO ENVOlVENTE À IGREJA DA CORRElHÃ" 

Decisão de contratar, escolha do procedimento, peças do procedimento, fixação do 

critério de adjudicação do preço mais baixo, júri do procedimento, gestor do contrato e 

prazo de execução. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar a decisão de 

contratar, a abertura do procedimento por concurso público, as peças do procedimento e 

prazo de execução em 240 dias, Mais deliberou por unanimidade não adjudicar por lotes, 

considerando que a unidade de execução é necessária para atingir a otimização do controle 

da coordenação da execução geral do contrato, com a divisão em lotes do objeto do 

contrato, diferentes operadores I empresas seriam incorporados na execução da obra, 

coincidindo no tempo e gerando um problema de coordenação de todos os meios humanos 

e materiais que dificultariam a coordenação de segurança em obra, além de complicar 

desnecessariamente o trabalho, podendo elevar o seu custo; os potenciais conflitos gerados 

no decorrer da execução da obra, fruto da eventual tentativa de desresponsabilização por 

parte das entidades executantes por atrasos e incumprimentos; questões de garantia futura 

dos trabalhos executados quando está em causa a atuação, em simultâneo, de mais de uma 

entidade, cumprindo com o disposto no n,2 2 do art,º 469 - A do Código dos Contratos 

Púbicos; optar pelo critério de adjudicação da proposta economicamente mais vantajosa na 

modalidade de "avaliação do preço" - proposta mais baixa, conforme artigo 749, n.91, aI. b); 

designar como júri do procedimento os seguintes elementos: como Presidente a Senhora 

Vice-Presidente Eng,~ Mecia Sofia Alves Correia Martins, como vogais efetivos, a Chefe da 

Divisão Administrativa e Financeira, Dr.ª Maria Sofia Fernandes Velho de Castro Araújo, e o 

Chefe da Divisão de Estudos e Planeamento, Eng.9 Rogério Margalho Pereira; como vogais 
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suplentes os Técnicos Superiores Eng. º João Jácome Fernandes de Almeida Forn elos e o 

Eng. º Luís Miguel Franco Pereira; designar como gestor do contrato o Técnico Superior, 

Eng.º José Augusto Pimenta. _ __________________ ____ _ 

_ 3.3 - EMPREITADA DE "REQUALIFICAÇÃO DO CENTRO cíVICO DE FONTÃO" - Decisão de 

contratar, escolha do procedimento, peças do procedimento, fixação do critério de 

adjudicação do preço mais /:laixo, júri do procedimento, gestor do contrato e prazo de 

execução. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar a decisão de contratar, a 

abertura do procedimento por concurso público, as peças do procedimento e prazo de 

execução em 240 dias. Mais deliberou por unanimidade optar pelo critério de adjudicação 

da proposta economicamente mais vantajosa na modalidade de "avaliação do preço" -

proposta mais baixa, conforme artigo 74º, n.~l, aI. b); designar como júri do procedimento 

os seguintes elementos: como Presidente a Senhora Vice-Presidente Eng.ª Mecia Sofia Alves 

Correia Martins, como vogais efetivos, a Chefe da Divisão Administrativa e Financeira, Dr. ª 

Maria Sofia Fernandes Velho de Castro Araújo, e o Chefe da Divisão de Estudos e 

Planeamento, Eng. Q Rogério Margalho Pereira ; como vogais suplentes os Técnicos 

Superiores Eng. º João Jácome Fernandes de Almeida Fornelos e o Eng.º Luís Miguel Franco 

Pereira; designar como gestor do contrato o Técnico Superior, Eng.º Rui Melo. 

_3.4 - EMPREITADA DE "ESCOLA DE MÚSICA DE PONTE DE LIMA - RECONVERSÃO DA 

CAVE" - Decisão de contratar, escolha do procedimento, peças do procedimento, fixação 

do critério de adjudicação do preço mais baixo, júri do procedimento, gestor do contrato e 

prazo de execução. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar a decisão de 

contratar, a abertura do procedimento por concurso público, as peças do procedimento e 

prazo de execução em 90 dias. Mais deliberou por unanimidade optar pelo critério de 

adjudicação da proposta economicamente mais vantajosa na modalidade de "avaliação do 

preço" - proposta mais baixa, conforme artigo 74~, n.~l , aI. b); designar como júri do 

procedimento os seguintes elementos: como Presidente o Senhor Vereador Dr. Paulo Jorge 

da Cunha Barreiro de Sousa, como vogais efetivos, a Chefe da Divisão Administrativa e 

Financeira, Dr.ª Maria Sofia Fernandes Velho de Castro Araújo, e o Chefe da Divisão de 

Estudos e Planeamento, Eng.º Rogério Margalho Pereira; como vogais suplentes os Técnicos 

Superiores Eng.~ João Jácome Fernandes de Almeida Fornelos e o Eng.~ Luís Miguel Franco 

Pereira; designar como gestor do contrato o Técnico Superior, Eng.º José Augusto Pimenta. _ 

_ 3.5 - EMPREITADA DE "REDE VIÁRIA MUNICIPAL DE PONTE DE LIMA - RUA DO ./ 

CHOUSO, RUA DA CORRREDOURA, RUA DA PENA, RUA DO SEIXAL, RUA DA PORTELINHA E 
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RUA DE SANJOANES (EM 1253) - FREGUESIA DE SEROEDELO" - Decisão de contratar, 

escolha do procedimento, peças do procedimento, fixação do critério de adjudicação do 

preço mais baixo, júri do procedimento, gestor do contrato e prazo de execução. A Câmara 

Municipal deliberou por unanimidade aprovar a decisão de contratar, a abertura do 

procedimento por concurso público, as peças do procedimento e prazo de execução em 

1200 dias. Mais deliberou por unanimidade não adjudicar por lotes, considerando que a 

unidade de execução é necessária para atingir a otimização do controle da coordenação da 

execução geral do contrato, cumprindo com o disposto no n.º 2 do art.º 46º - A do Código 

dos Contratos Púbicos; optar pelo critério de adjudicação da proposta economicamente 

mais vantajosa na modalidade de "avaliação do preço" - proposta de mais baixo preço, 

conforme artigo 74º, n.ºl, aI. b); designar como júri do procedimento os seguintes 

elementos: como Presidente a Senhora Vice-Presidente Eng.ª Mecia Sofia Alves Correia 

Martins, como vogais efetivos, a Chefe da Divisão Administrativa e Financeira, Dr.ª Maria 

Sofia Fernandes Velho de Castro Araújo, e o Chefe da Divisão dos Serviços Urbanos, Eng.º 

Carlos Alberto Azevedo Lima; como vogais suplentes o Chefe da Divisão de Estudos e 

Planeamento, Eng.º Rogério Margalho Pereira e o Técnico Superior Eng.º Armindo Brandão; 

designar como gestor do contrato o Técnico Superior, Eng.º Pedro Pinto. ______ _ 

_ (04) JUNTAS DE FREGUESIA __________________ _ 

_ 4.1 - FREGUESIA DE BRANOARA - Atribuição de comparticipação destinada à aquisição 

de um trator. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade atribuir uma comparticipação 

financeira de 70% até ao montante máximo de 19.250,00 euros (dezanove mil duzentos e 

cinquenta euros), à Freguesia de Brandara, destinada à aquisição de um trato r e alfaias, 

mediante celebração de protocolo a estabelecer com a Junta de Freguesia. 

_4.2 - FREGUESIA DE CABRAÇÃO E MOREIRA DO LIMA - Atribuição de comparticipação 

destinada à obra de "Beneficiação das Ruas de Ribes, Vila Nova, parte da Rua da Guarda e 

Travessa da Guarda". A Câmara Municipal deliberou por unanimidade atribuir uma 

comparticipação financeira de 70% até ao montante máximo de 33.560,66 € (trinta e três 

mil, quinhentos e sessenta euros e sessenta e seis cêntimos), à Freguesia de Cabração e 

Moreira do Lima, destinada a comparticipar a obra de "Beneficiação das Ruas de Ribes, Vila 

Nova, parte da Rua da Guarda e Travessa da Guarda", a transferir para a Freguesia, após a 

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

aprovando a execução dos trabalhos. ---------------------c 
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_4.3 - FREGUESIA DA SEARA - Alteração do Acordo de Execução para a Delegação de 

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

proposta de alteração do Acordo de Execução para a Delegação de Competências, de acordo 

com a informação prestada pela Chefe do Gabinete de Apoio à Presidência. Mais deliberou 

por unanimidade remeter à apreciação e aprovação da Assembleia Municipal. 

_4.4 - FREGUESIA DE S. PEDRO D' ARCOS - Protocolo de cedência do Edifício da EBl de S. 

Pedro D' Arcos - Aprovação. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar o 

protocolo. 

_(OS) ASSUNTOS DIVERSOS __________________ _ 

_ 5.1 - PROPOSTA DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA - "Designação de 

representante do Município de Ponte de Lima na Comissão Consultiva - Dr.~ Susana Maria 

Zamith Soares Pereira" - Aprovação. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade, 

considerando o disposto nos artigos 83.Q e 85 do RJIGT, Regime Jurídico dos Instrumentos de 

Gestão Territorial, DL n. Q 80;2015, de 14 de Maio, e o disposto na Portaria n.Q 277/2015, de 

10 de Setembro, designadamente o previsto nos artigos 5Q
, 6Q e 7Q , designar a Dr.ª Susana 

Maria Zamith Soares Pereira, como representante do Município de Ponte de Lima na 

Comissão Consultiva, delegando os poderes adequados para efeitos de vinculação da 

entidade representada. ________________________ _ 

_ 5.2 - PROPOSTA DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL - "Redução em 

25% das Taxas de Edificação, Urbanização e outras operações e atividades conexas, melhor 

identificadas no QUADRO XXII, da Tabela de Taxas 2020" - Aprovação. A Câmara Municipal 

deliberou por unanimidade aprovar, de acordo com a proposta do Senhor Presidente da 

Câmara Municipal, a redução em 25%, até final de 2020, das Taxas de Edificação, 

urbanização e outras operações e atividades conexas, melhor identificadas no QUADRO XXII, 

da Tabela de Taxas 2020, ficando excecionadas desta proposta de redução as taxas relativas 

à ocupação da via pública e as taxas devidas pela Abertura de Servidões para a Via Pública. O 

Senhor Vereador Dr. Abel Lima Baptista apresentou declaração de voto que se anexa à 

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

da mesma. __________________________________________________________ __ 

_ 5.3 - PROPOSTA DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ATRIBUiÇÃO DE 

SUBsíDIOS ORDINÁRIOS A ASSOCIAÇÕES CULTURAIS E DESPORTIVAS - Aprovação. A 

Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar a proposta do Senhor Presidente da 
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Câmara Municipal de Atribuição de Subsídios Ordinários a Associações Culturais e 

Desportivas, excecionando a relativa à Casa do Concelho de Ponte de Lima. _____ _ 

_ 5.4 - MUSEU DO BRINQUEDO PORTRUGUÊS - NORMAS DE UTILIZAÇÃO E 

FUCIONAMENTO - Aprovação. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar as 

Normas de Utilização e Funcionamento do Museu do Brinquedo Português. _ _ ___ _ 

_ 5.5 - ESTAÇÃO DO TEMPO SOBRE A ROTA DOS ROMANOS - Proposta de Tarifário -

Aprovação. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar a proposta de tarifário 

para a Estação do Tempo Sob re a Rota dos Romanos. _____________ _ 

_ 5.6 - AQUISiÇÃO DE SERViÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO 1º CICLO DO 

ENSINO BÁSICO - ANO LETlVO 2020/2021 - Aprovação da abertura de procedimento, do 

programa de procedimento, do caderno de encargos e designação do gestor do contrato. A 

Câmara Municipal deliberou por unanimidade autorizar a abertura do procedimento, 

aprovar o programa de procedimento e o caderno de encargos. Mais deliberou por 

unanimidade designar como gestor do contrato a Assistente Técnica, Antónia Sá. ___ _ 

_ 5.7 - PONTE AMIGA - Presente o processo relativo às obras a realizar na residência da 

Senhora Maria Elisabete Sequeiros, sita na Rua de Felgueiras nº 2236, na Freguesia de 

Cabração e Moreira do lima, tendo como entidade intermediária o Centro Social de 

Moreira do lima. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade atribuir uma 

comparticipação financeira de 4.955,21 € (quatro mil, novecentos e cinquenta e cinco euros, 

e vinte e um cêntimos), de acordo com a informação técnica, para as obras na residência da 

Senhora Maria Elisabete Sequeiros, sita na Rua de Felgueiras nº 2236, na Freguesia de 

Cabração e Moreira do Lima, a transferir após a conclusão dos trabalhos para o Centro Social 

de Moreira do Lima, instituição social intermediária para a execução da obra, mediante 

informação dos serviços técnicos deste Município, aprovando a sua execução. ____ _ 

_ 5.8 - PRIMEIRA ALTERAÇÃO AO PROTOCOLO DE DelEGAÇÃO DE EXECUÇÃO DE 

INVESTIMENTOS DE EXPANSÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

PARA CONSUMO PÚBLICO E DE SANEAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS - Aprovação. A 

Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar a primeira alteração ao Protocolo de 

Delegação de Execução de Investimentos de Expansão ou Reabilitação do Sistema Municipal 

de Abastecimento de Água para Consumo Público e de Saneamento de Águas Residuais 

Urbanas. ______________________________ _ 
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_(06) APROVAÇÃO DA ATA EM MINUTA:- Nos termos dos números 3 e 4, do artigo 57º, 

da Lei nº 75/2013, de 12 de Setembro, foi deliberado por unanimidade aprovar a ata desta 

reunião, em minuta, para surtir efeitos imediatos. 

_ENCERRAMENTO:- Nada mais havendo a tratar, o Excelentíssimo Presidente da Câmara 

declarou encerrada a reunião pelas dezassete horas e vinte minutos. 

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

A Secretária, 

~ ÍrIo..-,b. vf IL )...( (..../,...., f\r-r 



PROPOSTA 

Nos termos do artigo 53º, da lei 75/2013, de 12 de setembro, os vereadores de Ponte de Lima 

Minha Terra - PLMT, apresenta a seguinte proposta: 

Considerando que as associações de pais têm assumido um conjunto de tarefas e de ações por 

contratos de diversa natureza com o Município, designadamente fornecimento de refeições, 

atividades extracurriculares, atividades de apoio à família, apoio ao prolongamento de horários, 

entre outros, tarefas que são da competência dos municípios; 

Considerando que o desenvolvimento dessas tarefas se estabeleceu sempre num princípio de 

confiança e de cooperação com a respetiva associação e o Município, nomeadamente com a 

garantia de que os recursos financeiros que o Município transferia seriam pagas com 

regularidade e sem qualquer interrupção; 

Considerando que as associações de pais não são empresas comerciais, não visam o lucro, nem 

deve estar sujeitas aos riscos económicos da atividade empresarial, a base da sua atividade é de 

não ter fins lucrativos e, no essencial, prosseguem fins de utilidade pública, podendo até assim 

serem reconhecidas, ver o que dispõe a legislação sobre esta matéria, Lei 29/2006, de 4 de julho 

- Lei das associações de pais e encarregados de educação; 

Considerando que por causa da "delegação de competências" do Município de Ponte de Lima 

nessas associações de pais, estas viram-se obrigadas a efetuar contratos de trabalho, de seguros, 

de prestação de serviços pelo prazo da respetiva contratua lização com o a autarqu ia, ou seja, 

para o respetivo ano letivo, no presente, 2019/2020, contratos esses sempre outorgados na 

confiança de que estavam a faze-lo porque tinham também um acordo com o Município que 

lhes garantia os recursos necessários para os levar a bom termo; 

Considerando que as associações de pais têm de manter os contratos de traba lho com 

trabalhadores (mesmo que os co loquem em lay off simplificado), os contratos de seguro, os 

contratos de prestação de serviços (exemplo com os contabi listas), prestações de segurança 

social e fiscais, etc; 

Atendendo a que as cotas dos pa is não são, nem podem ser, suficientes para fazer face a todas 

estas despesas que, por causa dos contratos estabelecidos com o Município, a associação se viu 

obrigada a realizar e as quais nunca teria de realizar não fora o acordo com a autarquia; 

Atendendo a que o encerramento de toda a atividade letiva se deveu a um caso de saúde pública 

a que as próprias associações de pais são totalmente alheias; 

Atendendo a que não se pode, moralmente, ace itar que sejam os membros dos órgãos sociais a 

assumir pessoa lmente a responsabilidade financeira da associação, por exemplo a pagar 

indeminizações labora is por despedimento de trabalhadores, despedimentos que o Município 

deve de todo evitar e por isso não pode deixar que aconteçam; 

Atendendo a que as associações de pais se viram privadas de todas as receitas (exceto das cotas 

dos associados) nomeadamente as transferências do Município e o pagamento das refeições 

servidas aos alunos por parte dos pais que não tinham escalão A; 

Atendendo a que as associações de pais devem continuar a ter confiança na administração e na 

cooperação que deve existir entre elas e o Município, até porque graças a essa boa colaboração 

os serviços que, em nome o Município, as associações prestam são uma mais-valia também 

económica para a administração municipal, cooperação que entendemos dever manter para o 



futuro, no interesse da autarquia, das famílias, dos alunos, dos professores, do pessoal não 

docente e até da comunidade local. 

Os vereadores de Ponte de Lima Minha Terra - PLMT, vêm propor que: 

A Câmara Municipal de Ponte de Lima continue a pagar pontualmente às associações de pais, 

pelo serviços que, apesar de estarem interrompidos, obrigam as associações de pais a ter 

encargos financeiros que são totalmente incomportáveis, encargos esses que só existem porque 

resultam do serviço público que prestam por causa dos acordos que realizaram com a autarquia, 

contratos esses que têm prazo e que não podem ser, unilateralmente, denunciados, colocando 

as associações numa situação critica em termos financeiros e que pode ter consequências 

jurídicas graves para os titulares dos órgãos sociais das mesmas. 

Ponte de Lima, 4 de maio de 2020. 

Os vereadores de Ponte de Lima Minha Terra - PLMT, 

Abel Baptista 

Maria João Sousa 



DECLARAÇÃO DE VOTO 

A presente declaração de voto diz respeito aos pontos 2.2; 2.3 e 2.4 da ordem de trabalhos da 

reunião de 4 de maio de 2020. 

Neste 3 pontos está manifesta a abso luta, constante e normal trapalhada como é exercida a 

gestão urbanística, seja na análise, licenciamento e fiscalização dos processos de obras 

particulares. 

É verdade que o ve reador que tem sob sua responsabilidade esta área das competências do 

município é o mesmo que se permite fazer obras sem ter a correspondente licença, nas suas 

obras pessoais. 

É verdade que o vereador que se permite dizer na comunicação social que os responsáveis pelo 

licenciamento de obras hoje são os t itulares dos órgãos autárquicos há 15 ou 20 anos, mas que 

aqui trás para aprovação quase todas as reuniões, alterações a alvarás de loteamento, alterando 

assim de forma periódica a estabilidade do ordenamento do território, quiçá a gosto ou 

conforme a ca ra do requerente. 

No âmbito do urbanismo é competência do Município planea r, fiscalizar e licenciar, podendo a 

fiscalização ser feita antes, durante ou depois do li cenciamento, competências que devem, por 

força de lei, serem todas efetuadas, aliás a Câmara não pode, como entidade pública deixar de 

as exercer. 

Nos 3 processos que acabamos de votar temos um pouco de tudo. Temos o caso de violação da 

lei em vá rios aspetos, seja no indeferimento (sem fundamento) de um PIP, seja na não 

promoção, dentro dos prazos legais, do recurso apresentado, temos a ausência total de 

fiscalização de um empreendimento onde se consegue (ilegalmente) constru ir quase mais 200 

m2, sem ter havido qualquer fiscalização e só no fim da construção, com as frações vend idas é 

que se conhece a irregularidade, é caso para perguntar o que faz a fiscalização? Será que tem 

instruções para não verifica r alguns empreendimentos? Finalmente temos o caso de uma 

alteração de um alvará de loteamento permitindo que, ao contrário de todos os out ros lotes, 

haja a construção de mais um piso, neste caso o que está decidido há vários anos, pelo menos 

desde 1994, não inte resse que haja direitos adquiridos ou prejuízo para a segurança jurídica e 

económ ica. 

Conscientemente não posso deixar de verificar que no município de Ponte de Lima a lei não é 

para cumprir, os regulamentos não são observados, as normas não têm va lor nenhum porque a 

qualquer momento podem ser mudadas, enfim é um conjunto de trapalhadas de tal desordem 

que pior será difícil. 

Por isso os meus voto a favor de se repor a legalidade (2.3), abstenção para não prejud icar 

terce iros de boa-fé, os adquirentes das frações (2.4) e contra no caso da alteração sign ificativa 

do alva rá de loteamento em vigor (2.2). 

Ponte de Lima, 4 de maio de 2020 

O vereador Ponte de Lima Minha Terra - PLMT 

Abe l Baptista 



DECLARAÇÃO DE VOTO 

Relativamente ao ponto 5.2 - PROPOSTA DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA - "Redução em 

25% das Taxas de Edificação, Urban ização e outras operações e atividades conexas, melhor 

identificadas no QUADRO XXII, da Tabela de Taxas 2020", apresento a segu inte declaração de 

voto: 

A proposta apresentada e que foi aprovada mereceu o meu voto favorável porque mais vale 

pouco que nada, porém a minha proposta (conjuntamente com a minha co lega eleitos por Ponte 

de Lima Minha Terra - PLMT), já presentada em reunião pública de câmara de 23 de março 

passado tinha como pressuposto ser muito mais ampla no universo de aplicação e na redução. 

A redução de taxas seria de 50% a todas as taxas, até ao fina l do ano, valor que agora é apenas 

de 25% e apenas para um setor - construção civil, ou seja, é uma proposta manifestamente 

redutora face à crise em que nos encontramos. 

Com base nesta proposta ficam sem qualquer redução taxas tão relevantes como todos os 

pedidos de certidões, de documentos da Câmara (por exemplo plantas de condicionantes de 

PDM, plantas topográficas), averbamentos, registo no Balcão Único Eletrónico, taxas de 

cemitério, estacionamento e outras todas de interesse gera l dos munícipes. 

Mas ficam de fora desta redução, pelo menos para já, outro tipo de taxas que defendo deveriam 

ficar já definidas e com que redução amplitude, como sejam as taxas de ocupação de via pública, 

publicidade, mercado municipal, táxis, alargamento de horário de funcionamento e vistorias, 

nesta caso taxas que interessam a muitos dos setores essenciais da nossa vida económica, seja 

a comerciantes, restaurantes, cafés e bares, taxistas e agricultores. 

Mais uma vez a maioria do executivo prefere tomar decisões parciais, olhando apenas para uma 

pequena parte do todo, sem transmitir confiança e mostrando um total desleixo na sua 

obrigação de ser um dos motores da economia loca l, que atravessa um momento de enorme 

dificuldade. 

Quando todos estamos em dificuldade é justo que o esforça para se recuperar seja feito por 

todos de forma justa e equitativa, por isso a minha proposta seria de dividir igua lmente a força 

desse esforço. Reduzindo em 50% todas as taxas e tarifas repartia -se equita tivamente o esforço 

pelo município, pela população e pelos agentes económicos, infelizmente o presidente e os 

vereadores do CDS/PP ainda não aprenderam nada com esta crise e continuam a não entender 

as dificuldades porque todos estão e vão passar. 

Ponte de Lima, 4 de maio de 2020. 

O vereador Ponte de Lima Minha Terra - PLMT 

Abel Baptista 
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