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TERI'tA A ICA DA HU MAN IDADE 

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 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 18 de maio de 2020 e aprovada a 01 de junho 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 Municipio de Ponte de Lima, 

www.cm-pontedelima.pt. ____________________ _ 

Ponte de Lima, 01 de junho de 2020. 

° Presidente da Câmara Municipal de Ponte de Lima, 

Victor Mendes (Eng.O) 
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18 de maio de 2020 

REUNIÃO DA CÃMARA MUNICIPAL 
DE 

PONTE DE LIMA 

Data da reunião: 18 de maio de 2020 
Local da Reunião: Edifício dos Paços do Concelho 

PRESENÇAS: 

Presidente: 

Eng. Victor Manuel Alves Mendes 

Vereadores: 

Dr. Abel Lima Baptista 
Dr.i! Ana Maria Martins Machado 

2 

Eng.º Vasco Nuno Magalhães Velho de Almeida Ferraz 
Dr.i! Maria João Lima Moreira Sousa 

Dr. Paulo Jorge da Cunha Barreiro de Sousa 

FALTAS: A Senhora Vice-Presidente Eng. ~ Mecia Martins, não esteve presente 
na reunião da Câmara Municipal, por motivos pessoais, tendo sido justificada a 
sua falta . 

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

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

Prestou Colaboração Técnica: 1Vl~ Guilhermina Franco 

Resumo Diário de Tesouraria: 
Saldo ........ ........ .. ... 5.764.130,36 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 pesa r 

pelo falecimento de Manuel Joaquim Melo Silva, antigo 2. 2 comandante dos Bombeiros 

Voluntários de Ponte de Lima, membro permanente dos quadros de honra da corporação, 

onde serviu durante várias décadas, primeiro como bombeiro, depois como chefe, passando 

a elemento de comando, onde permaneceu mais de uma década até se reformar. 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, propôs um voto de pesar 

pelo falecimento de Chloe Parrott, colaboradora deste Município, na execução e tradução de 

todos os textos dos livros do Festival Internacional de Jardins de Ponte de Lima, entre 2005 e 

2018, 14 volumes, ao mais alto nível e com grande profissionalismo. A Câmara Municipal 

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

conhecimento à família . 

O Senhor Presidente no uso da palavra, informou a Câmara Municipal das medidas 

implementadas, dos espaços municipais que irão ser reabertos, bem como da reabertura do 

mercado, no âmbito da continuidade do processo de desconfinamento iniciado a 30 de abril 

de 2020, e da renovação da situação de calamidade. 

_Intervenção dos Vereadores: _______________________ _ 

O Senhor Vereador Dr. Abel Lima Baptista no âmbito do plano de desconfinamento, 

alertou a Câmara Municipal, no sentido de que a abertura das feiras será um problema 

complexo sugerindo uma abertura gradual, por produtos. Ainda no uso da palavra 

questionou a Câmara Municipal, face a uma situação que surgiu nas redes sociais, no sentido 

de saber se a Câmara Municipal estaria a limpar um terreno privado junto à Casa da Música, 

se estava a limpar porque razão o fez, se foram imputados os custos ao proprietário. __ 

_ 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. 

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

uma recomendação que se anexa à presenta ata, como documento número dois e se 

considera como fazendo parte integrante da mesma. 
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_ Os Senhores Vereadores Dr. Abel Lima Baptista e Dr.ª Maria João Sousa apresentaram 

uma recomendação que se anexa à presenta ata, como documento número três e se 

considera como fazendo parte integrante da mesma. _____________ _ 

_ 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 04 de maio de 2020, pelo que vai a mesma ser assinada pelo Exmo. 

Senhor Presidente e pela Secretária. ____________________ _ 

_ (02) OBRAS PARTICULARES __________________ _ 

_ 2.1 - PROCESSO DE LOTEAMENTO Nº 44/77 - Pedido de alteração ao alvará de 

loteamento nº 44/77 - Lote nº 2, na Travessa da Veiga nº 10, Freguesia da Ribeira -

Requerente: José Carlos Feitosa Rodrigues Amorim - Aprovação. A Câmara Municipal 

deliberou por unanimidade aprovar o pedido de alteração ao alvará de loteamento nº 

44/77, lote nº 2, sito na Travessa da Veiga nº 10, Freguesia da Ribeira, requerido por José 

Carlos Feitosa Rodrigues Amorim. 

_2.2 - PROCESSO DE OBRAS Nº 28/09 - Local: Rua da Gemieira nº 10 - Gemieira -

Requerente: Olinduna Empreendimentos Turísticos, Lda. Construção do 

Empreendimento Turístico - Parecer da CMDF - nº6 do art.º 16º do Decreto-Lei nº 

124/2006 de 28 de junho. A Câmara Municipal deliberou por maioria com quatro votos a 

favor, duas abstenções dos Senhores Vereadores Dr. Abel Lima Baptista e da Dr.ª Maria João 

Sousa, aprovar a redução da faixa de proteção de 50 para 10 metros, de acordo com o 

estabelecido no n.º 6 do art.º 16º do Decreto-Lei n.º 124/2006, de 28 de junho, na sua 

redação atual. 

_(03) OBRAS PÚBLlCAS ___________________ _ 

_ 3.1- EMPREITADA DE "CONTROLO DE ESPÉCIES EXÓTICAS INVASORAS AQUÁTICAS NO 

RIO 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 
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decisão de contratar, a abertura do procedimento por concurso público, as peças do 

procedimento e prazo de execução em 150 dias. Mais deliberou por unanimidade optar 

pelo critério de adjudicação da proposta economicamente mais vantajosa na modalidade de 

"melhor relação qualidade-preço" - proposta de mais baixo preço, conforme artigo 749, 

n.ºl, aI. a); 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 Unidade de Recursos Naturais e Rurais, Eng.º Gonçalo Miguel Libório 

Pereira Rodrigues, como vogais suplentes o Chefe da Divisão de Estudos e Planeamento, 

Eng.9 Rogério Margalho Pereira e o Técnico Superior Eng. 9 João Jácome Fernandes de 

Almeida Fornelos; designar como gestor do contrato o Chefe da Unidade de Recursos 

Naturais e Rurais, Eng. º Gonçalo Miguel Libório Pereira Rodrigues. 

_(04) JUNTAS DE FREGUESIA __________________ _ 

_ 4.1 - FREGUESIA DE ARCOZELO - Comparticipação destinada à obra de "Colocação 

relva sintética no Campo José Maria Oliveira Pimenta". A Câmara Municipal deliberou por 

unanimidade atribuir uma comparticipação financeira até ao montante máximo de 

293.000,00€ (duzentos e noventa e três mil euros), destinada a comparticipar a obra de 

"Colocação de relva sintética no Campo José Maria Oliveira Pimenta, mediante protocolo a 

estabelecer com a Freguesia de Arcozelo, de execução da empreitada. _______ _ 

_ 4.2 - FREGUESIA DE NAVIÓ E VITORINO DOS PIÃES - Retificação da deliberação de 

Câmara de 23 de abril de 2019. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade retificar a 

deliberação de Câmara de 23 de abril de 2019, passando a constar atribuir uma 

comparticipação financeira no montante de 17.923,44€ (dezassete mil novecentos e vinte e 

três euros e quarenta e quatro cêntimos). __________________ _ 

_ (05) ASSUNTOS DIVERSOS __________________ _ 

_ 5.1- PROPOSTA DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA - "Criação da Área de Paisagem 

Protegida Regional da Serra D'Arga" - Aprovação. O Senhor Presidente da Câmara 

MuniCipal de Ponte de Lima deu conhecimento à Câmara Municipal da intenção de em 

conjunto com os Municípios de Viana do Castelo, Caminha e Vila Nova de Cerveira, Criar 

uma Área de Paisagem Protegida Regional da Serra D' Arga, de acordo com o disposto no 

Regime Jurídico da Conservação da Natureza e da Biodiversidade, aprovado pelo Decreto-Lei 

n.º 124/2008, de 24 de julho, na sua redação atual. Todos os Vereadores declararam estar 

de acordo com a proposta. 
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_5.2 - PROPOSTA DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA - "Apoio financeiro 

extraordinário aos Gestores dos refeitórios" - Aprovação. A Câmara Municipal deliberou 

por unanimidade aprovar a proposta de "Apoio financeiro extraordinário aos Gestores dos 

refeitórios" no montante de 10.817,44€ (dez mil oitocentos e dezassete euros e quarenta e 

quatro cêntimos). Os Senhores Vereadores Dr. Abel Lima Baptista e da Dr.ª Maria João Sousa 

apresentaram a declaração de voto, que se anexa à presenta ata, como documento número 

quatro e se considera como fazendo parte integrante da mesma. 

_5.3 - PROPOSTA DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA - "Proibição da realização de 

Festas, Romarias e Eventos Similares até ao dia 30 de setembro, bem como emissão de 

licenças de ruído, arraial, recinto e licenças para lançamento de fogo-de-artifício" -

Aprovação. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar a proposta, proibindo 

a realização de festas, romarias e eventos similares que envolvam o aglomerado de pessoas, 

até ao dia 30 de setembro, bem como a emissão de licenças de ruído, arraial, recinto e 

licenças para lançamento de fogo-de-artifício, fazendo face aos graves riscos de saúde 

pública associados à propagação da pandemia do COVID 19, no Concelho de Ponte de Lima. 

_5.4 - PROPOSTA DOS SENHORES VEREADORES DE PONTE DE LIMA MINHA TERRA -

PLMT - "Pagamentos às Associações de Pais" - Aprovação. A Câmara Municipal deliberou 

por maioria com quatro votos contra e dois votos a favor dos Senhores Vereadores Dr. Abel 

Baptista e Dr.ª Maria João Sousa, reprovar a proposta. _____________ _ 

_ 5.5 - REGULAMENTO DE ORGANIZAÇÃO DOS SERViÇOS DO MUNiCíPIO DE PONTE DE 

LIMA - Aprovação. A Câmara Municipal deliberou maioria com quatro votos a favor e duas 

abstenções dos Senhores Vereadores Dr. Abel Baptista e Dr.ª Maria João Sousa aprovar a 

proposta de Regulamento de Organização dos Serviços do Município de Ponte de Lima. Mais 

deliberou por unanimidade submeter à apreciação e aprovação da Assembleia Municipal. _ 

_ 5.6 - SERViÇO EDUCATIVO DA ÁREA PROTEGIDA DAS LAGOAS DE BERTIANDOS E S. 

PEDRO D'ARCOS 2020/2021- Aprovação. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade 

aprovar a proposta do Serviço Educativo da Área Protegida das Lagoas de Bertiandos e S. 

Pedro D'Arcos 2020/2021. ______________________ _ 

_ S.7 - DECLARAÇÃO DE RECONHECIMENTO DE INTERESSE MUNICIPAL - PROJETO DE 

VALORIZAÇÃO DAS MARGENS DO LIMA - Aprovação. A Câmara Municipal deliberou por 

unanimidade aprovar a Declaração de Reconhecimento de Interesse Municipal- Projeto de 

Valorização das Margens do Lima, com base na informação prestada pelo Chefe da Divisãq 

de Estudos e Planeamento, Eng. Q Rogério Pereira. Mais deliberou por unanimidade 
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submeter à apreciação e aprovação da Assembleia Municipal, nos termos do disposto na 

alínea K) do n.Q 2 do art.Q 25Q da Lei n.Q 75/2013, de 12 de setembro. _______ _ 

_ 5.8 - COMISSÕES DE VISTORIAS/DOU - NOMEAÇÃO DE TÉCNICOS - Aprovação. A 

Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar a proposta, nomeando como 

técnicos para integrar as comissões de vi storia: Eng.Q Nuno Amorim; Eng.Q José Puga; Arq .Q 

André Lopes; Eng." Ivone Sousa; Fernando Ferreira; Eng. Q Carlos Lima; Eng.Q João Pedro 

Pinto; Manuel Fernandes Rodrigues; Eng. Q Rogério Margalho; Eng.Q João Fornelos; Eng.Q 

Miguel Pereira; Arq.Q Daniel Faria; Eng. " Daniela Alves. _____________ _ 

_ 5.9 - TERRA REABILITAR - Presente uma informação do Gabinete Terra respeitante a 

candidatura apresentada por Cláudia Ferreira da Silva, Material Ótico Soco Unipessoal, 

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

9, na Freguesia de Arca e Ponte de Lima - Aprovação. A Câmara Municipal deliberou por 

unanimidade aprovar a candidatura apresentada por Cláudia Ferreira da Silva, relativa ao 

imóvel localizado na Rua Beato Francisco Pacheco 67, 69 e 71 e Beco das Celas, na Freguesia 

de Arca e Ponte de Lima, de acordo com a informação prestada pelos serviços técnicos, a 11 

de maio de 2020. __________________________ _ 

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

n. Q 2 do artigo 3Q da Lei n.Q 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 57Q, 

da Lei nQ 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 quarenta minutos. ______ _ 

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

; rrgjdente, 

~ _~ " I 

A Secretária, 

~QIl~ ~ tV".,J-, IÁll, .k ~ Ar=cr 



Dú, 1 

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: 

a ano de 2020, sem aviso prévio, trouxe-nos uma alteração brutal, inesperada, desconhecida, 

perigosa e universal da nossa forma de vida. 

Seja em termos de saúde, seja em termos sociais, profissionais e mesmo familiares todos 

tivemos de alterar hábitos, procedimentos, trabalho e prioridades. 

Passamos a viver um novo paradigma de vida pessoal, familiar e comunitária, alteramos os 

nossos comportamentos de convivência social, passamos a ver a nossa liberdade limitada e 

invadida por afastamento social, confinamento, trabalho e escola deixaram de ser sinónimo de 

saída de casa e passamos a partilhar a nossa reserva de vida privada (o lar) com o trabalho, com 

a escola e sem possibilidade de termos a nossa família alargada presente. 

Não celebramos datas importantes da nossa vida pessoal, os aniversários, o dia do pai ou o dia 

da mãe, não celebramos datas que muito simbolizam para a nossa comunidade, como foi o caso 

da Páscoa e não realizamos, nem realizaremos, festas e tradições de que tanto gostamos. 

Mas pior são as consequências desta pandemia - cavlo 19 - para a saúde e para a economia. 

Se no caso da saúde o Município de Ponte de Lima não foi gravemente afetado (dados de 17 de 

maio de 2020 referem 27 de casos confirmados e não existe informação oficial e pública de 

mortos por cavlo 19 no concelho) para a economia a situação é grave, em alguns casos muito 

grave. 

De acordo com informação recolhida junto de várias entidades que trabalham na área social e 

das associações do setor económico o desemprego afeta hoje milhares de pessoas no concelho, 

seja desemprego total, seja layoff que em qualquer caso determina uma diminuição drástica de 

rendimentos, em alguns casos, perca total de rendimento de trabalho. Há mesmo casos de 

famílias que perderam todo o rendimento e estão em situação de dependência exclusiva dos 

apoios sociais existentes, casos até sem qualquer suporte familiar alargado. 

Por outro lado há empresas que estão com enormes dificuldades de subsistência por falta de 

atividade económica, disso são exemplo os restaurantes, os comerciantes de vestuário e 

calçado, as livrarias e papelarias, cabeleireiros e esteticistas, taxistas e empresas de transporte 

público, vendedores ambulantes e feirantes, empresas de jardinagem e limpezas, agricultores, 

mas também advogados, engenheiros, arquitetos, setor do imobiliário, empresas de extração e 

exploração do granito e um outro sem-número de empresas e atividade. Quer isto dizer que a 

crise afetou todos, embora de forma mais violente uns que outros, mas cruzou toda a atividade 

economia e transformou a vida dos trabalhadores e das empresas de forma abrupta e sem se 

conhecer o desenvolvimento para o futuro. 

Dito isto as entidades públicas, as autarquias em geral e os municípios em particular não podem 

ficar indiferentes e não podem continuar a fazer de conta que não estamos numa crise profunda 

e que esta situação excecional precisa de medidas diferentes e também excecionais. a que hoje 

ainda é conjuntural tem de ser atacado para não se transformar em estrutural. 

É nestes momentos que temos de ter capacidade de resiliência e de adotarmos as medidas que 

podem ajudar os que de nós precisam, como dizia Churchil, "é inútil dizer que estamos a fazer o 

possível. Temos de fazer o necessário", ou mesmo no ensinamento de S. Francisco de Assis 



"começa a fazer o que é necessário, depois o possível e de repente estás a fazer o impossível". 

Quer isto dizer que temos mesmo de fazer o necessário, para que se atinja aquilo que até 

penávamos impossível. 

E é necessário tomar medidas para que os nossos concidadãos tenham uma vida digna, não 

basta dizer que ninguém passará fome. É preciso que ninguém passe fome, mas é preciso que 

nenhuma criança deixe de ter meios de acesso à escola, que nenhum idoso deixe de ter acesso 

à saúde por falta de transporte, que nenhuma empresa deixe de ter acesso a condições de 

negócio, por exemplo por falta de espaço. É necessário fazer de mais para não ficarmos no pior. 

É necessário que as famílias tenham acesso aos bens que precisam e não só aos que lhes são 

oferecidos, é necessário que os comerciantes possam vender os bens aos seus clientes e deles 

recebam o seu pagamento. 

É necessário estabelecer uma rede de apoio e sustentabilidade de todas as medidas que foram 

aplicadas, onde todos são necessários e onde cada um pode ajudar, para garantirmos que 

ninguém, em nenhum momento, fica para trás. 

o esforço de muitos é enorme, as necessidades de tantos são imensas, o apoio do Município 

tem de ser grande, não se pode ficar pelos 5% do seu orçamento. Ninguém compreende que, 

quando esta pandemia nos bateu à porta e há pessoas sem rendimentos, há famílias sem 

dinheiro para comer, pagar medicamentos, vestir os filhos ou satisfazer as necessidades de 

pagamento de renda de casa (correndo o risco de ficarem na rua), do pagamento da água ou da 

eletricidade, bens essenciais, que o Município não tenha um esforço maior, revendo os seus 

planos e orçamentos para apoiar quando as pessoas mais precisam. 

Com o objetivo de apoiar as pessoas, dinamizar e relançar a atividade económica e assim 

motivar, acompanhar, sensibilizar e fomentar os cidadãos, as empresas, as associações e todos 

os agentes económicos, os vereadores eleitos por Ponte de Lima Minha Terra - PLMT, vêm 
propor um conjunto de medidas que terão de ser operacionalizadas com a competente 

intervenção dos serviços municipais, no sentido de verificar a existência de rubricas 

orçamentais, valores a alocar, definição de espaços, estabelecimento de circuitos e contactos 

com outras entidades públicas, nomeadamente segurança social, saúde, educação, juntas de 

freguesia e forças de segurança, com entidades associativas (lPSS's, AEPL, Adega Cooperativa, 

COOPALlMA; APACRA, AFL ... ) com empresas e ainda com outras entidades formais e informais, 

por exemplo CARITAS, Conferências Vicentinas, Caixas Solidárias, etc. num trabalho de união de 

esforços, de rentabilização de recursos, de redes de proximidade e de cooperação efetiva. 

Assim, propomos: 

1 - Seja criado um apoio de emergência a atribuir às famílias que dele carecerem com um 

mínimo de 50€/pessoa e máximo de 75€/pessoa destinado à aquisição de alimentos, 

medicamentos, puericultura e vestuário e calçado. Este apoio será dado através da entrega de 

senhas que poderão ser utilizadas exclusivamente no comércio tradicional e nas farmácias do 

concelho de Ponte de Lima. A compra de vestuário e calçado é uma medida exclusiva para ser 

utilizado por menores. 

Este apoio será concedido até ao limite de 2 vezes por pessoa e até ao final do ano de 2020; 

2 - Atribuição de um apoio excecional para os alunos do ensino básico e secundário para 

aquisição de material necessário à escola (exceto livros) da seguinte forma: 



a) Alunos de escalão A - 25€; 

b) Alunos de escalão B - 20€ 

c) Outros alunos que não sejam beneficiários de escalão mas que comprovadamente 

careçam do apoio será atribuído um valor de acordo com as necessidades a avaliar pelos 

serviços de ação socia escolar até aos valores referidos em a) e b). 

Este apoio será atribuído em vales de compras a ser utilizado no comércio tradicional do 

concelho; 

3 - Autorizar a utilização de outros espaços que, habitualmente, não estão afetos a esplanadas 

(por exemplo espaços ajardinados, espaços não contíguos ao estabelecimento) de forma 

gratuita e durante o ano de 2020, permitindo assim que os empresários possam, cumprindo as 

regras da DGS, aumentar o seu espaço comercial; 

4 - Pagamento de 50% de uma viagem de táxi (uma vez por mês) aos idosos que não estão, de 

momento, a ser servidos por transporte público para uma deslocação á sede do concelho ou aos 

serviços de saúde da área de residência ou local onde possam proceder ao levantamento da sua 

reforma. 

Nota: este serviço deve ser articulado entre os serviços municipais, os serviços de saúde e os 

taxistas de forma a serem transportadas, cumprindo as regras da DGS, mais que uma pessoa em 

cada viagem; 

4-lncentivar as entidades que são parceiras do Município no fornecimento de refeições (IPSS's; 

Associações de Pais e escolas) a comprarem produtos do concelho, nomeadamente carne de 

produtores locais, legumes de agricultores limianos, para isso o Município deve dar um apoio de 

10% extra, face ao apoio habitual, sempre que a entidade comprove ter adquirido uma parte 

dos seus bens a produtores e industrias locais; 

5 - Organizar, com os principais produtores de bens de "exportação" para fora do concelho, 

uma campanha publicitária para divulgação nos órgãos de comunicação nacional e redes sociais, 

dando desta forma um apoio aos produtos limianos, nomeadamente vinhos, carne de raça 

Minhota, enchidos, agricultura biológica, indústria de mobiliário, indústria do granito e outras. 

Nesta mesma medida criar um selo promocional, tipo "de Ponte de Lima com carinho" para 

promover o que é Limiano; 

6 - Autorizar os comerciantes do concelho que, exercendo atividade em viaturas ou em feiras e 

festas, possam utilizar espaços do concelho para realizaram a sua atividade durante o ano de 

2020 de forma excecional e gratuita, minimizando assim as dificuldades por que estão a passar 

com o encerramento de todas as feiras, festas e romarias; 

8 - Criar uma linha de apoio, no valor de 10 OOO€, destinada a apoiar as associações culturais do 

concelho a manterem atividade, nomeadamente a fazer divulgação da sua atividade através de 

plataformas online, exemplo Spotify, Apple Music, Bandcamp e o SoundCloud, abrindo assim 

também uma nova janela de oportunidade para as suas atividades; 

9 - Contratar uma empresa de formação profissional para, em colaboração com a AEPL, efetuar 

formação aos empresários locais para promoverem vendas online, maximizando assim os seus 

produtos e vendas; 

10 - Estabelecer negociações urgentes com a empresa Águas do Alto Minho de forma a baixar 

os preços e taxas dos serviços de fornecimento de águas, até ao final do ano de 2020, nesta 



negociação a redução deve ter efeitos a março de 2020, data em que foi declarado o estado de 

calamidade e em que se verificou o inicio da crise económica. 

Ponte de Lima, 18 de maio de 2020. 

Os Vereadores Ponte de Lima Minha - PLMT 

Abel Baptista 

Maria João Sousa 



RECOM EN DAÇÃO 

Exmo. Senhor 

Presidente da Câmara. 

Os vereadores eleitos por Ponte de Lima Minha Terra - PLMT, denunciam o abandono em que 

se encontra o parque de Nossa Senhora da Madalena, espaço propriedade do Município de 

Ponte de Lima e um dos miradouros mais emblemáticos da vila de Ponte de Lima. 

Aquele espaço que sempre mereceu uma especial atenção dos executivos municipais está agora 

completamente desprezado, abandonado e decadente. Falta manutenção, falta limpeza, falta 

podas e condução de arvoredo, falta equipamento de recolha de resíduos (contentores e 

papeleiras) a iluminação está abandonada. 

O espaço que é também florestal e que, por lei, tem de ser limpo é o pior exemplo que o 

Município de Ponte de Lima dá aos seus munícipes quando pede para que sejam limpos os 

espaços florestais privados, mas é incompetente na limpeza das suas propriedades. 

As fotos anexas demonstram, como prova de facto, o abandono que referimos e que foi 

verificado no passado sábado, dia 16 de maio. 

Assim recomendamos ao Presidente da Câmara que, antes do final do mês de maio proceda à 
total limpeza do espaço e seja feita toda a manutenção, limpeza e recuperação do mesmo, até 

porque, dada a situação de necessidade de afastamento social que vamos continuar a manter é 

um excelente local para que limianos e forasteiros possam usar como forma de laser, de 

desporto e de convívio, permitindo o afastamento social que é exigido. 

Ponte de Lim,a 18 de maio de 2020 

O Vereadores Ponte de Lima Minha Terra - PLMT 

Abe I Ba ptista 

Maria João Sousa 
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Exmo. Senhor 
Presidente 
Segue em anexo as propostas e recomendações que apresentei na reunião de hoje 
Abel Baptista 

19/05/2020 



Recomendação 

Higiene e Limpeza Urbana 

Numa era onde as mudanças climáticas são uma realidade questionam-se as medidas a serem tomadas de 

forma a mitigar e combater este cenário provocado pelo Ser Humano. Neste sentido a consciencialização sobre o 

tema deve ser fulcral tanto para o indivíduo como para a sociedade, de forma a assegurar o bem-estar e a 

sustentabilidade futura. 

A Higiene e a limpeza urbana, bem como a preservação do espaço público, é um tema que marca com maior 

ou menor frequência a vida da nossa vila . As queixas da população em relação ao serviço prestado são recorrentes, 

como por exemplo a limpeza deficiente de ruas e passeios, a má higiene dos ecopontos e a recolha insuficiente dos 

resíduos. O Município, por sua vez, queixa-se da falta de civismo dos munícipes na colocação do lixo nos ecopontos, 

mas inexistem campanhas de sensibilização, junto das pessoas, para a necessidade de cumprimento de regras na 

deposição de resíduos e na sua reciclagem e separação. 

A falta de noção por parte do ser humano em deitar lixo para o chão e consequente falta de civismo não 

deveriam ser temas frequentemente abordados em pleno sécu lo XXI e muito menos desculpa do Município para as 

deficientes formas de recolha e de limpeza - só tem mora l para falar quem é exemplar no serviço. Importa, pois, ser 

o Município a dar o exemplo e as fotografias que anexo não são um bom exemplo disso. Não foi exemplo único de 

encontrar abraçade iras plásticas no chão junto aos placards publicitários, mas o pior é encontrar junto de um 

placard do Município. 



Os vereadores de PLMT a par da denúncia desta situação vêm sugeri r medidas para promover a adoção de 

medidas promotoras da reciclagem do lixo t ais como: 

- Colocação de imagens - apelo visual- de poluição ext rema e a necessidade de reciclagem de forma a evitar esse 

cenário junto dos ecopontos e/ou em outdoors. 

- Disponibilização de mais eco pontos; 

- Recolhas de lixo mais frequente; 

- Colocação de mais papeleiras nas ruas da zona urbana e também nas ecovias mais frequentadas; 

- Em co laboração com as juntas de freguesia colocar papeleiras em locais de mais frequência de pessoas nas 

respetivas freguesias; 

- Colocação de caixas para o descarte de beatas em locais estratégicos de forma a 

incentivar a população a não deitar a beata para o chão. Estes recipientes devem ter 

questões "polémicas" de forma a cativar a atenção a população e leva-los a aderir. 

Deixamos um exemplo de uma dessas caixas, esta colocada em Londres. 

Ponte de Lima, 18 de maio de 2020. 

Os Vereadores Ponte de Lima Minha - PLMT 

Abel Baptista 

Maria João Sousa 

WHO IS lHE IEST PlAVER 
lN lHE WORlD? 

ROMA.LDO MESSI 



DECLARAÇÃO DE VOTO 

Declaração de voto sobre o ponto 5.2 - PROPOSTA DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA - "Apoio 

financeiro extraordinário aos Gestores dos refeitórios" - Aprovação, da reunião de câmara de 18 de maio 

de 2020. 

As associações de pais e outros gestores de refeitório desempenham uma competência que legalmente 

está acometida à Câmara Municipal. Essas associações têm vindo a desempenhar essa competência com 

u enorme profissionalismo, extraordinária dedicação e total competência, com custos manifestamente 

inferiores aos que o município teria se o fizesse diretamente ou através de um concessionário e com uma 

qualidade de serviço acima da média. 

Por causa dos estados de emergência e de calamidade provocados pela pandemia do virus SARS COV 2-

COVID 19, as escolas e jardins-de-infância tiveram de fechar e o serviço tornou-se desnecessário por falta 

de alunos presentes na escola, perdendo estas associações todas as suas fontes de rendimento, dado que 

o único serviço remunerado que prestam e esse, mas mantendo obrigações contratuais, em especial, com 

os seus trabalhadores, máxime, ordenados, TSU, seguros, segurança e higiene no trabalho, TOes. 

Sendo as associações entidades sem fins lucrativos não deixam de ser entidades empregadoras que têm, 

por força da lei, obrigações que não podem eximir-se, mesmo com a situação de pandemia e com a 

possibilidade de layoff, são obrigadas a pagar 1/3 do ordenado (cerca de 190€/por trabalhador/mês) têm 

de pagar a TSU na totalidade do salário, têm de pagar subsidio de férias, têm de pagar seguro, têm de 

pagar TOe entre outros e têm também de fazer o pagamento da layoff na totalidade, só depois são 

reembolsados pela segurança social. Ora as despesas são permanentes, as receitas deixaram de ser 

obtidas, a sua situação é problemática. 

Nesse sentido a Câmara deveria, tal como propusemos, os eleitos de Ponte de Lima Minha Terra - PLMT, 

ser mantidos os apoios de forma a colocar esta associações em situação de insolvência. 

A insensibilidade de quem não está nas associações e não passa pelo drama de as gerir e de assumir os 

seus compromissos, como é o caso da proposta do Presidente da Câmara de apenas pagar o encarga com 

o salário dos trabalhadores, fazendo vista grossa às outras despesas, merece o repúdio desta atitude. Vem 

o Presidente dizer que no futuro reavaliaremos a questão, bem sabendo que este apoio que agora dá não 

é suficiente. 

É sempre a mesma velha política de uma gestão "controleira" em que obriga todos os parceiros a andarem 

de "chapéu na mão" a rogar o que por direito e legitimamente é seu e é dever do Município satisfazer. 

Os dirigentes das associações, os pais, mas sobretudo as crianças mereciam melhores apoios e melhor 

atenção, infelizmente a maioria deste executivo continua a sua trajetória do quero posso e mando e quem 

não está comigo não merece o meu apoio e se o quer receber tem de vir ao "beija-mão". 

Só votamos a favor para que não venham, como muitas fazem os elementos da maioria, dizer que nem 

este apoio queríamos dar, o que deveria ser dado era, no mínimo, o pagamento de todas as despesas com 

pessoal afeto às associações, ou seja, ordenados, subsídios, TSU, seguros, higiene e segurança no trabalho 

e TOes. 

Ponte de Lima, 18 de maio de 2020. 

Os vereadores de Ponte de Lima Minha Terra - PLMT, 

Abel Baptista 

Maria João Sousa 
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