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EDITAL 

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

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

artigo 56 .0 do Anexo I da Lei na 75/201 3, 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 01 de junho de 2020 e aprovada a 15 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 Município de Ponte de Lima , 

www.cm-pontedelima.pt. ____________________ _ 

Ponte de Lima, 15 de junho de 2020. 

o Presidente da Câmara Municipal de Ponte de Lima, 

Victor Mendes (Eng.O
) 
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REUNIÃO DA CÂMARA MUNICIPAL 
DE 

PONTE DE LIMA 

Data da reunião: 01 de junho de 2020 

Local da Reunião: Edifício dos Paços do Concelho 

PRESENÇAS: 

Presidente: 

Eng. Victor Manuel Alves Mendes 

Vereadores: 

Eng.ª Mecia Sofia Alves Correia Martins 

Dr. Abel Lima Baptista 

Dr.ª Ana Maria Martins Machado 

Eng. Q Vasco Nuno Magalhães Velho de Almeida Ferraz 

Eng.Q Luciano Francisco Borges Pereira 
Dr. Paulo Jorge da Cunha Barreiro de Sousa 

FALTAS: A Senhora Vereadora Dr.~ Maria João lima Moreira Sousa não 
presente na reunião da Câmara Municipal, tendo sido justificada a sua falta. 

Início da Reunião: Quinze horas 

Encerramento: Dezoito horas e quarenta e cinco minutos 
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esteve 

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

Prestou Colaboração Técnica: M! Guilhermina Franco 

Resumo Diário de Tesouraria: 
Saldo ..................... 5.652.094,74 Euros 
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_ PERíODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA: ______________ _ 

_ O Senhor Presidente da Câmara Municipal no uso da palavra e no âmbito do 

desconfinamento, informar da reabertura do Ginásio do Centro Náutico Fernando Pimenta, 

com as recomendações da Direção Geral de Saúde, ficando o clube responsável pela 

elaboração do Plano de Contingência devendo dar conhecimento à Câmara. Iremos ainda 

avaliar a abertura dos equipamentos desportivos ao ar livre, ca mpos de futebol e em que 

condições, da piscina descoberta do Festival de Jardins. Mais informou da rea bertura da 

piscina da Quinta de Pentieiros apenas para os utilizadores do Parque de Campismo. 

_Intervenção dos Vereadores: _____________________ _ 

_ O Senhor Vereador Dr. Abel Lima Baptista no uso da palavra referiu que na reunião do 

executivo de 18 de maio, quest ionou sobre a limpeza de um terreno, junto à Casa da Música, 

efetuada pelos serviços municipais; referiu ainda que nessa reunião foi informado pelo 

Senhor Presidente que não sabia, mas que iria procurar obter a informação e responderia 

em breve, tendo assim vo ltado a questionar o Senhor Presid ente no sentido de sa ber se já 

tinha resposta. Ainda no uso da palavra questionou sobre o pedido de ligação de 

sa neamento feito há mais de um ano na Ribeira, que ainda não foi realizada mas está a ser 

cobrada. O Senhor Vereador Dr. Abel Lima Baptista apresentou a declaração que se anexa à 

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

da mesma. ---------------------------
_ A Senhora Vereadora Dr.~ Ana Machado no uso da palavra informou que para assinalar 

o Dia da Criança, a CPCJ e o Município de Ponte de Lima, irão distribuir o livro "Os Direitos da 

Maria em tempos de pandemia", às crianças do 1. 0 e 2: ciclo do concelho, a partir de uma 

história criada por Felismina Barros com a ilustração de Joana L. Caçador. 

_ O Senhor Presidente da Câmara Municipal e os Senhores Vereadores prestaram os 

esclarecimentos tidos por convenientes. 

_ORDEM DO DIA: Presente a ordem de t rabalhos, foram tomadas as seguintes reso luções 

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 maioria com se is votos a favor e 

a abstenção do Senhor Vereador Eng. Q Francisco Pereira, aprovar a ata da reunião realizada 
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a 18 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 66/78 - Pedido de alteração ao alvará de 

loteamento nº 66/78 - Lote nº 4, na Rua da Porta de Braga nº 46 da Freguesia de Arca e 

Ponte de lima - Requerente: João Paulo Soares Fiúza Branco - Promoção de notificação via 

postal com aviso de receção dos restantes proprietários, conforme o disposto no nº 2 do 

art.º 6º do RME. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade retirar o assunto. __ _ 

2.2 - PROCESSO DE LOTEAMENTO Nº 29/95 - Pedido de alteração ao alvará de 

loteamento nº 74/96 - Lote nº 46, na Rua das Mimosas, na Freguesia de Fornelos e 

Queijada - Requerente: Francisco Alcides Pisco Alves e Marisa Liliana de Sousa Ferreira -

Promoção de discussão pública, conforme disposto no nº 2 do art.º 22º do RJUE. A Câmara 

Municipal deliberou por unanimidade aprovar a submissão do pedido de alteração ao alvará 

de loteamento nQ 74/96, Lote nQ 46, sito na Rua das Mimosas, da Freguesia de Fornelos e 

Queijada, requerido por Francisco Alcides Pisco Alves e Marisa Liliana de Sousa Ferreira, a 

discussão pública, conforme o disposto no nQ 2 do art.º 22º do RJUE. ________ _ 

_ 2.3 - PROCESSO DE LOTEAMENTO Nº 28/95 - Pedido de alteração ao alvará de 

loteamento nº 65/96 - Lote nº 17, na Rua das Oliveiras, na Freguesia da Feitosa -

Requerente: Bruno Dantas Pinto - Apreciação. A Câmara Municipal deliberou por 

unanimidade face às informações prestadas pelo Chefe da Divisão de Obras e Urbanismo, 

nos termos do disposto no art.º 121º do Código do Procedimento Administrativo, proceder à 

audição de Bruno Dantas Pinto para, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a contar da 

data de receção da presente deliberação, se pronunciar, por escrito, em sede de audiência 

prévia, quanto à intenção de indeferir o pedido de alteração ao alvará de loteamento nº 

65/96 - Lote nº 17, na Rua das Oliveiras, na Freguesia da Feitosa. _________ _ 

_ (03) OBRAS PÚBlICAS. ____________________ _ 

_ 3.1 - EMPREITADA DE "ABASTECIMENTO DE ÁGUA AO CONCELHO DE PONTE DE LIMA 

- FREGUESIA DE MOREIRA DO LIMA (ZONA ALTA) - Revisão de Preços. A Câmara Municipal 

deliberou por unanimidade aprovar a revisão de preços no valor de 192,39 € (cento e 

noventa e dois euros e trinta e nove cêntimos), mais IVA à taxa legal em vigor, de acordo 

com o proposto na informação prestada pelo Chefe da Divisão dos Serviços Urbanos a 18 de 

maio de 2020, relativa à empreitada de "Abastecimento de Água ao Concelho de Ponte de-~-_, 

Lima - Freguesia de Moreira do Lima (Zona Alta). _______________ _ 
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_3.2 - EMPREITADA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA AO CONCELHO DE PONTE DE L1MA

FREGUESIA DE REFOIOS DO LIMA (Vacariça) - Revisão de Preços. A Câmara Municipal 

deliberou por unanimidade aprovar a revisão de preços no valor de 588,09 € (quinhentos e 

oitenta e oito euros e nove cêntimos), mais IVA à taxa legal em vigor, de acordo com o 

proposto na informação prestada pelo Chefe da Divisão dos Serviços Urbanos a 18 de maio 

de 2020, relativa à empreitada de "Abastecimento de Água ao Concelho de Ponte de Lima-

Freguesia de Refoios do Lima (Vacariça)". __________________ _ 

_ (04) JUNTAS DE FREGUESIA __________________ _ 

_ 4.1 - FREGUESIA DA GANDRA - Comparticipação financeira destinada à obra de 

"Arranjos de Pavimentos e Acessibilidades na Rua da Igreja Paroquial". A Câmara 

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

ao montante máximo de 5.375,38 € (cinco mil trezentos e setenta e cinco euros e trinta e 

oito cêntimos), à Freguesia da Gandra, destinada a comparticipar a obra de "Arranjos de 

Pavimentos e Acessibilidades na Rua da Igreja Paroquial", a transferir, após a conclusão dos 

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

dos trabalhos. 

_4.2 - FREGUESIA DE LABRUJÓ, RENDUFE E VILAR DO MONTE - Comparticipação 

financeira destinada à obra de "Beneficiação das Ruas dos Carvalhinhos e Veiga". A 

Câmara Municipal deliberou por unanimidade atribuir uma comparticipação financeira de 

90% até ao montante máximo de 69.530,62 € (sessenta e nove mil quinhentos e trinta euros 

e sessenta e dois cêntimos), à Freguesia de Labrujó, Rendufe e Vilar do Monte, destinada a 

comparticipar a obra de "Beneficiação das Ruas dos Carvalhinhos e Veiga", a transferir para 

a Freguesia, conforme a execução da obra, mediante informação da aprovação dos trabalhos 

pelos serviços técnicos do Município. ____________________ _ 

_ 4.3 - FREGUESIA DE POIARES - Comparticipação financeira destinada à obra de 

"Construção de Capela Mortuária". A Câmara Municipal deliberou por unanimidade 

atribuir uma comparticipação financeira no montante de 25.000,00 € (vinte e cinco mil 

euros) destinada a comparticipar a obra de "Construção de Capela Mortuária". Mais 

deliberou por unanimidade que o montante equivalente a 20% do valor comparticipado, só 

será liquidado após a conclusão da obra e mediante informação dos serviços do Município, 

que comprove a execução dos trabalhos. __________________ _ 

_ (05) ASSUNTOS DIVERSOS __________________ _ 
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_5.1- PROPOSTA DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL- "Isenção de taxas 

relativas à ocupação da via pública e publicidade; terrado das Feiras Quinzenais, 

Artesanato, Antiguidades e Velharias; redução em 50% das rendas devidas pela 

adjudicação da exploração de edifícios e espaços municipais" - Aprovação. A Câmara 

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

Presidente da Câmara Municipal, a isenção das taxas relativas à ocupação da via pública 

(esplanadas, ocupações da via pública aos domingos e feriados, etc,) e publicidade; a isenção 

das taxas relativas ao terrado das Feiras Quinzenais, Feira de Artesanato e Feira de 

Antiguidades e Velharias de Ponte de Lima; a redução em 50% das rendas devidas pela 

adjudicação da exploração de edifícios e espaços municipais, desde que os arrendatários 

comprovem uma quebra de rendimentos superior a 20 % face aos rendimentos do mês 

anterior ou do período homólogo do ano anterior, e da mesma resulte uma taxa de esforço 

superior a 35 % relativamente à renda; até ao final do ano de 2020. 

_5.2 - PROPOSTA DOS SENHORES VEREADORES DE PONTE DE LIMA MINHA TERRA -

PLMT - "Economia COVID" - Aprovação. A Câmara Municipal deliberou por maioria com 

cinco votos contra e dois votos a favor dos Senhores Vereadores Dr. Abel Baptista e Dr. 

Luciano Pereira, reprovar a proposta. Os Senhores Vereadores do CDS-PP apresentaram 

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

considera como fazendo parte integrante da mesma. Os Senhores Vereadores de Ponte de 

Lima Minha Terra apresentaram declaração de voto, que se anexa à presenta ata, como 

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

_ 5.3 - 1~ ADENDA AO CONTRATO "PARQUE INDUSTRIAL DOS GRANITOS/PEDRAS FINAS 

- LINHA BEl PT 2020 AUTARQUIAS" - Para conhecimento. A Câmara Municipal tomou 

conhecimento. ____________________________ __ 

_ 5.4 - REGULAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTE DE LIMA -

Aprovação. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade promover a consulta pública do 

projeto de Regulamento do Conselho Municipal de Saúde de Ponte de Lima, nos termos do 

disposto no artigo 1012 do CPA. 

_5.5 - PROJETO DE REGULAMENTO DA FEIRA DE ARTESANATO DE PONTE DE LIMA -

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

Regulamento da Feira de Artesanato de Ponte de Lima. Mais deliberou por unanimidade 

remeter à apreciação e aprovação da Assembleia Municipal. __________ -,,_ 

~~~ 
/ 



01 de junho de 2020 7 

_5.6 - CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS 

TRANSPORTES ESCOLARES ANO LETlVO 2019/2020 - ALUNOS DO 11º E 12º ANOS -

Aprovação das Minutas dos Contratos. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade 

aprovar as Minutas dos Contratos. Mais deliberou por unanimidade remeter à apreciação e 

aprovação da Assembleia Municipal. 

_5.7 - PROTOCOLO DE CEDÊNCIA DO BARCO ÁGUA ARRIBA ENTRE O MUNiCíPIO DE 

PONTE DE LIMA E O CLUBE NÁUTICO DE PONTE DE LIMA - Aprovação. A Câmara Municipal 

deliberou por unanimidade aprovar o protocolo de cedência do Barco Água Arriba, entre o 

Município de Ponte de Lima e o Clube Náutico de Ponte de Lima. O Senhor Vereador Dr. 

Abel Lima Baptista não participou na discussão e votação deste ponto, por se ter declarado 

impedido. ________________________________________________________ __ 

_ 5.8 - CONTRATO DE COMODATO ENTRE O MUNiCíPIO DE PONTE DE LIMA E A FÁBRICA 

DA IGREJA PAROQUIAL DE S. TIAGO DE POIARES - Aprovação. A Câmara Municipal 

deliberou por unanimidade aprovar o Contrato de Comodato entre o Município de Ponte de 

Lima e a Fábrica da Igreja Paroquial de S. Tiago de Poiares. ______________________ _ 

_ 5.9 - CONTRATO DE ARRENDAMENTO ENTRE O MUNiCíPIO DE PONTE DE LIMA E 

PREGO & FERNANDES, LDA. - Alteração. A Câmara Municipal deliberou por maioria com 

cinco votos a favor e duas abstenções dos Senhores Vereadores Dr. Abel Baptista e Eng.º 

Francisco Pereira, alterar o nome do 2º Outorgante do Contrato, passando a constar Prego e 

Santos, Lda. 

_5.10 - JOAQUIM MARTINS DA CUNHA - Emissão de parecer relativo ao pedido de 

autorização prévia para as ações de (re) arborização - P _ARB_046845. A Câmara Municipal 

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

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

considerando a informação prestada pelos serviços técnicos a 15 de maio de 2020, ao 

pedido de autorização prévia para as ações de (re) arborização - P _ARB_046845. ______ __ 

_ 5.11 - RefCast ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DA CASTANHA - Autorização para efetuar 10 

largadas - Aprovação. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar 10 largadas, 

de Torymus Sinensis destinadas à Luta Biológica contra a Vespa das Galhas do Castanheiro, 

bem como o valor de 210,00 € (duzentos e dez euros), acrescido de IVA à taxa legal em vigor 

por cada uma, conforme proposto pelos serviços técnicos. ______________________ __ 

_ 5.12 - ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA "OS LlMIANOS" - Solicita adiantamento do subsídio 

atribuído. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade autorizar o adiantamento da 
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verba no montante total de 7.544,88 € (sete mil quinhentos e quarenta e quatro euros e 

oitenta e oito cêntimos), respeitante à Secção de Futebol. ____________ _ 

_ 5.13 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DO ANO 2019 E INVENTÁRIO - Aprovação. A Câmara 

Municipal deliberou por maioria com cinco votos a favor e dois votos contra dos Senhores 

Vereadores Dr. Abel Baptista e Eng.9 Francisco Pereira, aprovar a Prestação de Contas do 

ano 2019 e Inventário. Mais deliberou por unanimidade remeter à apreciação e aprovação 

da Assembleia Municipal. 

_5.14 - NORMAS PARA A IMPLEMENTAÇÃO, GESTÃO E DINAMIZAÇÃO DE PROGRAMA 

DE INCENTIVO AO CONSUMO DE PRODUTOS LOCAIS - Aprovação. A Câmara Municipal 

deliberou por unanimidade aprovar as Normas para a Implementação, Gestão e 

Dinamização de Programa de Incentivo ao Consumo de Produtos Locais. _______ _ 

_ (06) ATRIBUiÇÃO DE SUBsíDIOS ________________ _ 

_ 6.1 - ESCOLA DESPORTIVA lIMIANA - Atribuição de subsídio destinado à aquisição de 

uma viatura. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade atribuir um subsídio no 

montante de 16.000,00 € (dezasseis mil euros), à Escola Desportiva Limiana, destinado à 

aquisição de uma viatura e mediante protocolo a estabelecer com a Escola Desportiva 

Limiana . 

_(07) APROVAÇÃO DA ATA EM MINUTA:- Nos termos dos números 3 e 4, do artigo 57 9, 

da Lei n9 75/2013, de 12 de Setembro, foi deliberado por unanimidade aprovar a ata desta 

reunião, em minuta, para surtir efeitos imed iatos. 

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

declarou encerrada a reunião pelas dezoito horas e quarenta e cinco minutos. _____ _ 

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

tTesidelite, 

A Secretária, 

tfoLt" .ssfs Pt/,,"0dl? IÓ- (b -k L.ib /'(7 



Senhor Presidente 

o desleixo, o desmazelo, o abandono, a incompetência, na maioria dos caso o desprezo com 

que o atual executivo está a tratar as áreas de que é responsável são de tal forma obscenas 

que deveriam fazer-vos corar de vergonha e pedir desculpa aos Limianos por tanta falta de 

cuidado. 

Vamos a alguns, sim alguns porque se fosse a todos teria de estar aqui a descrever horas. 

1 - A recolha de lixo está absolutamente caótica, em qualquer parte do concelho há todos os 

dias contentores a transbordar de lixo por recolher, os pavimentos junto dos mesmos estão 

imundos, a fiscalização é inexistente. Não chega apregoar de que os cidadãos não colocam 

corretamente o lixo nos recipientes adequados, isso é uma pura desculpa de mau serviço. A 

maioria dos Limianos cumpre, quem não cumpre é a câmara, pois não estamos a falar de um 

ou outro local ou de uma outra ocasião. Nesta última semana verificar contentores, durante 

vários dias, cheios em Sandiães, Freixo, Mato, Poiares, Vitorino de Piães, Facha, Seara, Vitorino 

das Donas, Correlhã, Arcozelo, Brandara, Refoios, Fontão, Bertiandos, Gandra, Gemieira, 

Ribeira e mesmo na Vila de Ponte de Lima; 

2 - A falta de limpeza das ruas e passeios em quase toda a zona urbana e urbanizada da 

responsabilidade da câmara é muito má, seja ela falta de varredura, de lavagem ou de corte de 

vegetação o que impede muitas vezes as pessoas de circular nos passeios aos peões 

destinados, exemplos disso são muitas ruas ao longo das vilas de Ponte de Lima e Arcozelo, 

mas também em Fornelos e Arca; 

3 - Os pisos dos passeios estão degradados, sem manutenção e com verdadeiras armadilhas 

para peões e sobretudo para pessoas com dificuldades de locomoção; 

4 - As ecovias existentes estão degradadas, sem limpeza, sem manutenção e em muitos caso 

impedem que cadeiras de rodas e de transporte de bebés possam circular, o exemplo que esta 

semana um munícipe colocou na comunicação social, sobre o estado da ecovia, junto à ponte 

romana e medieval é paradigmático, assim como a resposta do presidente da câmara à 
comunicação social "não temos conhecimento de nenhuma reclamação de nenhum 

munícipe", como se as reclamações dos munícipes fosse necessárias para cumprir a sua 
obrigação, mas pior ainda como se as reclamações dos munícipes, ou as chamadas de atenção, 

por exemplo da oposição fossem tomadas como boas; 

5 - A propósito de reclamações ou de chamadas de atenção da oposição, no passado dia 20 

abril, a senhora vereadora Maria João Sousa, "alertou ". 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", resposta do senhor presidente: "vou saber o que se passa" 

(típica resposta." nunca sabe de nada). Na reunião de 4 de abril a senhora vereadora 

"questionou ainda a Câmara Municipal para saber se já tinham falado com os técnicos 

relativamente à qualidade do pavimento da ciclovia" a resposta do senhor presidente? Está 

tudo bem, nada de estanho. Esta semana quando toda a população reclama, a comunicação 

social veio dar eco vem o presidente dizer que a obra não foi entregue. Caro presidente as 

obras são do município, são executadas com dinheiros de todos nós, supostamente devem ser 

para servir as pessoas, além de planear (coisa não fazem) têm de ser fiscalizadas (coisa que 

também não estão a fazer). A execução de empreitadas não decorrem numa república das 

bananas, tem legislação que deve ser seguida, desde o concurso e caderno de encargos, da 

aprovação de materiais, das normas técnicas de construção, de ensaios em caso de 

J1' :\ 



necessidade, da verificação da capacidade técnica de empreiteiros e fornecedores ... A câmara 

nada tem a ver com isto? 

6 - A iluminação pública, por todo o concelho, está com várias falhas, mas na zona urbana 

existem situações absolutamente lamentáveis, pontos de luz arrancados ou postes 

derrubados, suportes queimados, lâmpadas fundidas, candeeiros sujos ou partidos, um pouco 

de tudo, vou apenas identificar alguns exemplos. Na ecovia entre a ponte medieval/romana e 
o Clube Náutico existem pelo menos 18 pontos de luz sem lâmpadas a funcionar, num dos 

locais são 4 pontos de luz seguidos, na Alameda de S. João existe um poste derrubado com os 

fios elétricos no chão, no túnel da Central de Camionagem existiam um ponto de luz que foi 

arrancado e um projetor que está, literalmente, queimado, na Avenida dos Platanos estão 
vários candeeiros partidos e muitas lâmpadas apagadas. Em toda a zona urbana, toda a 

luminária está suja, por falta de limpeza, diminuindo dessa forma a sua eficiência e 

evidenciado o seu desmazelo; 

7 - Em toda a zona urbana é por demais evidente a falta de papeleiras e de locais apropriados 

para a deposição de lixo, é preciso andar de lupa para se encontrar, por exemplo, um cinzeiro 

para colocar as pontas de cigarros que, como têm obrigação de saber, é proibido deitar para o 

chão, no caso de Ponte de Lima, os fumadores têm de as meter ao bolso; 

8 - A urbanização mais rentável em termos de impostos diretos para o Município, seja em IMI, 

seja em IMT e que deveria ser exemplarmente tratada para servir de atratividade a novos 
residentes está em estado lastimável. Falo da urbanização do Golfe de Ponte de Lima. Desde 

sargetas sem grelhas, passeios cheios de terra e destruídos, cadeeiros partidos, rede de água 

sem pressão, esgotos entupidos, lixo por recolher redes de águas pluviais entupidas o que 

provoca alagamento das vias ... Numa urbanização onde o IMI médio é superior a 500€, o preço 
das casas em valores bem acima da média do concelho, os proprietários têm o direito a exigir 

as condições mínimas, ou não será assim? Nesta urbanização há proprietários que fizeram um 

investimento elevado, contribuindo para a economia Limiana e na esperança de puderam 
usufruir de um espaço de qualidade a exemplo do que existe noutros lugares similares (Quinta 

da Barca, Estela, Vidago, Óbidos, Penha Longa, Estoril, Troia). Hoje há proprietários 

portugueses e estrangeiros que querem vender as suas propriedades, alguns deles já nem vão 

construir as suas casas nos lotes que compraram porque se sentem enganados pelo Município 
dado o total abandono a que foi votada aquela área. 

9 - Lamentável verificar que nem nesta fase de pandemia a câmara municipal adotou as 
medidas de higiene e limpeza de sanitários públicos como o exige as boas práticas de limpeza 

e as normas da DGS. Começando por não dar equipamento necessário e adequado aos seus 

trabalhadores. Apenas entrega uma máscara e um par de luvas a cada colaborador deste 

serviço por dia, mas não lhe entrega botas de borracha, nem qualquer proteção (bata o 
avental) impermeável, nem lhe fornece desinfetante necessário para fazer as lavagens. No 

passado sábado, só a titulo de exemplo, as casas de banho públicas dos homens junto ao 
cemitério municipal estavam limpas, mas o odor era insuportável porque a limpeza só com 

água não chega. Tratar estes espaços e proteger os trabalhadores não é só uma necessidade, é 

uma obrigação, é mesmo um dever da câmara; 

10 - São poucas as vias municipais que têm cumprido o plano de limpeza imposto por lei para 

proteção da floresta com a faixa de gestão de combustíveis. 

Estes são alguns dos exemplos que demonstram o que iniciei por dizer - o desleixo, o 

desmazelo, o abandono, a incompetência, na maioria dos caso o desprezo com que o atual 



executivo está a tratar as áreas de que é responsável. Poderia ir buscar outros porque muitos 

mais existem, bem sei que hoje o presidente va i dizer que nada disto é verdade, mas para que 

fique documentado em anexo seguem um conjunto de fotos que documentam o que acabo de 

dizer. Estes fotos não são as fotos do populismo e da demagogia do presidente da câmara, 

estas são as fotos da realidade, do que não vê e do que quer esconder debaixo do tapete, sim, 

porque o discurso da aposta no desenvolvimento não bate certo com o que lhe acabo de 

referir. 

Esta realidade é aquela que alguns munícipes lhe retratam, mas que o senhor não quer ver, 

esta é a realidade que alguns munícipes lhe querem transmitir em reuniões que o senhor não 

marca porque não quer ouvir. 

São exemplos do que é não saber servir a causa pública. 

Ponte de Lima, 1 de junho de 2020. 

o Vereador, 

Abel Baptista 

.~ 
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Declaração de Voto 

Ponto 5.2 - Proposta pelo Ponte de lima Minha Terra 

Perante a proposta apresentada pelos vereadores eleitos do Ponte de Lima Minha Terra 

temos, antes de mais e porque o assunto é demasiado importante, de deixa r claro que 

este Executivo partilha das mesmas preocupações pelo bem-estar, saúde e 

sobrevivência das pessoas, não sendo de todo indiferente ao contexto de crise em que 

vivemos, muito pelo contrário. Conscientes desse fato, temos vindo a adotar uma 

atitude proactiva reforçando as ações de âmbito social, de promoção do nosso tecido 

empresarial e da economia local e de apoio às nossas instituições, afetando um conjunto 

significativo de verbas que neste momento ascende aos 1.131.417,00 €, apenas para o 

período de janeiro a maio deste ano. A esta despesa acrescem, ainda, os gastos 

realizados pela autarquia em aquisição de bens e serviços direta mente associados à 

pandemia do Covid -19, que ascende neste momento aos 421.964,00 €. 

A confiança depositada nesta autarquia, dá-nos a grande responsa bilidade e o dever de 

tomarmos as decisões certas que promovam um apoio e uma resposta atempada e 

eficaz a esta trágica situação provocada pelo Covid -19 e à situação de vulnerabilidade e 

dificuldade económica e financeira que afeta as famílias, as empresa e as instituições. 

Quanto às propostas apresentadas resta-nos, antes de mais e de um a forma genérica, 

esclarecer que muitas das sugestões estão já contempladas em propostas apresentadas 

pelo Presidente ou Vereadores eleitos pelo CDS-PP, enquanto outras se sobrepõem ou 

deixa m de ser coerentes, se considerarmos os projetos e iniciativas que o Município tem 

vindo ou pretende vir a implementar muito brevemente. Entendemos que esses 

projetos e iniciativas do Município, que se identificam ao longo desta declaração, serão 

mais rea listas e financeiramente sustentáve is, contribuindo por isso, de forma mais 

eficaz e duradoura, para o alca nce daqueles objetivos. 

Assim e especificamente a cada uma das propostas, temos a referir o seguinte: 

i) - O referido apoio às famílias através da entrega de senhas para a compra de alimentos 

(ponto 1 da proposta), medica mentos, puericu ltura e vestuário peca, antes de mais, pela 

falta de definição de critérios de atribuição dessas verbas, bem como . e 

consequentemente, pela estimativa orçamenta l que a implementação de tal med ida 

impl icaria. A medida não explicita os compromissos orçamentais correspondentes e \ 

,,,,, .. do, ,f"'"m,"" ,,,,,,do,, o, "j', , " P""'o do '" ~"dO '""" :0 
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contributo efetivo para a resolução dos problemas de fundo, de forma sustentável e 

durável. 

Por outro lado, o apoio excecional aos alunos do ensino básico e secundário (ponto 2 da 

proposta) é já ga rantido pelo Município através da Ação Social Escolar, absorvendo uma 

parte significativa do orçamento da autarquia, o qual temos vindo mesmo assim a 

reforçar, conforme veremos. 

A política da Ação Social do Município t em e deverá ter sempre um carácter contínuo, 

saindo reforçada em momentos como este em que vivemos, continuando a ir de 

encontro às necessidades e problemas das populações, tanto numa perspetiva 

reparadora como preventiva, recorrendo à dinâmica das parcerias e rentabilizando os 

recursos, com o objetivo de promover o desenvolvimento social local. 

o Município t em, desta forma, um conjunto de instrumentos para fa zer face a estas 

realidades, os quais abarcam todas as famílias que deles necess itam ou que, 

infelizmente, deles venham a necessitar por força do atua l contexto: 

• Apoio Social às famílias 

o Projeto Ponte Amiga 

o Projeto Casa Am iga 

o Apoios no âmbito da Fundação António Feijó 

o Atribuição de auxílios económicos a crianças que frequentam a Educação 

Pré-escolar e alunos do 1.º Ciclo do ensino básico provenientes de 

famílias carenciadas e de crianças com necessidades educativas especiais 

• Apoio Socia l Escolar 

o Apoio à aquis ição de material escolar l. º Ciclo 

o Refeições 

o Transportes 

o Bolsas de Estudo Ensino Superior 

• Programa Próferias 

• Cedência dos equipamentos municipais, a título gratuito, para organização de 

campos de féria 

• Habitação Social 

• Programa Centro com Vida - Apoio ao arrendamento jovem no Centro Histórico 

• Apoio ao emprego através do Gabinete de Inse rção Profissional 

• Adesão ao Programa de Emprego e Inserção 
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• Benefícios Fiscais dos quais se destaca a redução dos 5% do IRS Municipal 

• Redução de IMI às Famílias atendendo ao número de dependentes 

A estas iniciativas acrescem outras também elas de grande importância no atual 

contexto, tais como a disponibilização do transporte escolar gratuito aos alunos do 

secundário que iniciaram recentemente as aulas presenciais, assumindo ao Município a 

totalidade desses custos, concretizado através dos contratos de delegação de 

competências com as Juntas de Freguesia. A gratuitidade no transporte escolar dos 

alunos do secundário do concelho será garantida para o ano letivo 2020/2021, num 

contexto de normalidade da oferta de transportes públicos, através do financiamento 

do PART - Programa de Apoio à Redução Tarifária nos Transportes Públicos e enquanto 

uma das medidas que o Município entendeu que deverá ser proposta e adotada na 

aplicação daquelas verbas. 

Referimos, ainda, o apoio na disponibilização de computadores e equipamentos de 

ligação à Internet para aqueles alunos que não dispunham desses meios de forma a 

garantir o acompanhamento do ensino online e a igualdade de circunstâncias para todos 

os alunos do concelho . Ao nível do Norte 2020, mais concretamente no contexto do 

PDCT - Pacto para o Desenvolvimento e Coesão Territorial Alto Minho 2020, aguarda-se 

pela validação da reafectação de verbas dos fundos comunitários que permitam a 

aquisição de mais equipamentos para as escolas básicas do concelho, nomeadamente 

através do reforço dos computadores portáteis com aquela finalidade. 

Com o encerramento das escolas, o Município teve ainda a preocupação e o cuidado de 

atender e continuar a garantir o fornecimento de refeições aos alunos de famílias 

carenciadas, acionando as medidas logísticas e financeiras necessárias. 

Outra das iniciativas que foi agora reforçada, com um incremento de 50% para o mês de 

junho e julho, passando a apoiar 378 pessoas, e que o Município tem vindo a 

implementar há já dois anos, consiste na "Distribuição de Géneros Alimentares e/ou 

bens de primeira necessidade às famílias carenciadas do concelho de Ponte de Lima". 

Este apoio, a partir de agosto até maio de 2021, passará a contemplar 490 beneficiários, 

implicando um aumento de 100% número de pessoas abrangidas. Tendo sido 

mencionado, já por inúmeras vezes, como um projeto de referência o Município assume 

na sua implementação a responsabilidade enquanto entidade Coordenadora ' e 

Distribuidora. Esta segunda candidatura, em execução e que termina em janeiro de 

2023, foi apresentada pela autarquia e aprovada pelo Programa Ope acional de Apoio 

às Pessoas Mais Carenciadas do Portugal 2020. 
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ii) No que diz respeito à proposta relativa às esplanadas (ponto 3), foram tomadas 

importantes medidas por parte da autarqu ia . Em resultado da proposta apresentada 

pelo Presidente da Câmara Municipal, foi aprovada em reunião de Câmara Municipal, a 

isenção do pagamento de taxas de ocupação da via pública (esplanadas), a isenção do 

pagamento de taxas de publicidade e a isenção da taxas de terrado para a Feira 

Quinzenal, Feira das Antiguidades e Velharias e Feira de Artesanato, até o final do mês 

de junho. Na reunião da Câmara Municipal do próximo dia 1 de junho estas isenções 

serão alargadas até ao final do ano de 2020, caso a proposta do Presidente da Câmara 

Municipal venha a merecer aprovação. 

Quanto à utilização de outros espaços adjacentes que permitam um maior 

distanciamento entre as mesas das esp lanadas, desde que requerida pelos interessados, 

dependendo obviamente da análise caso a caso, as mesmas poderão ser autorizadas, 

nunca tendo o Município excluído essa hipótese. 

iii) Já no que se refere ao proposto no ponto 4 e no que concerne à falta de transportes 

públicos registada nos últimos tempos, informamos o seguinte: num momento em que 

muitós dos operadores de transportes pararam, mostra-se necessário garantir alguns 

serviços de transporte público indispensáveis à população. Consciente dessas 

dificuldades, o Município, até ser retomada alguma normalidade dentro da oferta dos 

transportes públicos que se espera poder acontecer em setembro deste ano, irá 

assegu rar o financiamento que permita a reativação dos serviços mínimos. Desta forma 

garante-se a susten tabilid ade financeira junto dos Operadores utilizando-se uma fatia 

consideráve l das verbas do PART - "Programa de Apoio à Redução Tarifária nos 

Transportes Públicos" para esse efeito, sem a qual não seria possível essa reativação. Ao 

mesmo tempo e também através do PART, o Município, que suporta em todas as 

medidas a adotar uma parte desse investimento, irá optar pela implementação de um 

desconto no va lor de 40% na aquisição de passes sociais com origem no município (de 

onde residem e/ou habitam), independentemente do destino. 

Já através da Operação "Mobilid ade Urbana Sustentável", que se encontra a ser 

executada em parceira com a CIM Alto Minho e restantes municípios do Distrito será, 

entre outras ações, implementado o projeto piloto para o Sistema de Transportes 

Flexível, que será também uma forma de avaliar o modelo mais adequ do, a dimensão 

e custos da implementação do serviço. 
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Conforme o conceito definido pelo Instituto da Mobilidade e dos Transportes, IP, e para 

que melhor se entenda, "o transporte de passageiros flexível caracteriza-se pela sua 

adaptabilidade às necessidades dos utilizadores, permitindo a flexibilidade de, pelo 

menos, uma das dimensões da prestação do se rviço, ou os itinerários, ou os horários, 

ou as paragens, ou a tipologia do veículo rodoviário utilizado. Aplica-se a situações em 

que exista uma baixa procura na utilização do transporte público regular ou quando esse 

transporte ou o transporte em táxi não responda às necessidades dos cidadãos, como 

em regiões de baixa densidade populacional, ou em períodos noturnos ou de fim-de

semana," 

o Município irá apresentar ao Programa de Apoio à Densificação e Reforço da Oferta 

Pública de Transporte Público - PROTransP, cujo aviso foi recentemente publicado, uma 

candidatura que, entre outras medidas, procura obter o apoio financeiro à 

implementação e ampliação, se for necessário, do referido serviço de transporte flexível. 

iv) Relativamente às propostas apresentadas que pretendem promover a produção e 

consumo interno de bens, aos quais poderemos acrescentar também os serviços, a 

estratégia preconizada pelo Município para a valorização económica dos recursos 

endógenos não surge agora, sendo mesmo uma das prioridades de desenvolvimento 

deste Executivo, por se entender, desde cedo, que este será um caminho a percorrer 

para o qual já estávamos particularmente atentos. Há já muito trabalho realizado pela 

autarquia nesse sentido e muitos outros projetos a arrancar. 

Para não tornar esta abordagem demasiado exaustiva, no sentido de referir todas as 

iniciativas que foram e estão a ser implementadas pelo Município, passaremos a 

destacar alguns projetos de caráter mais recente, tais como: 

• "Mercado da Vila - Beneficiação e Dinamização do Mercado Municipal de Ponte 

de Lima", com candidatura apresentada no contexto da medida "Cadeias Curtas 

e Mercados Locais" do Programa de Desenvolvimento Rural do Portugal 2020 

(medida LEADER). Para além da realização de pequenas obras de beneficiação, o 

projeto prevê a realização de ações de marketing e sensi bilização para o 

consumo de produtos locais; 
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• Projeto para a colocação em funcionamento do mercado local online que será 

implementado, brevemente, através da parceria com a COOPALlMA e que 

integrará diferentes fases. A criação do Mercado da Coopalima online permitirá 

a venda online e recolha (pelo cliente) dos respetivos artigos nas instalações do 

mercado. Os pequenos produtores individuais ou em associação têm pouco 

tempo disponível para dinamizar outros canais de venda pois têm de se ocupar 

da produção. Também não têm recursos para contratar recursos humanos com 

competências em vendas e/ou logística. O projeto para além de poder dar 

resposta a estas problemáticas, dará ainda outra dimensão às vendas quando o 

comprador necessitar de maiores quantidades que apenas um produtor não 

seria capaz de responder, dando-se uma outra escala que poderá, por exemplo, 

satisfazer a demanda de instituições do concelho. 

• O Programa de Incentivo ao Consumo de Produtos Locais, promovido pelo 

Município, cujas normas para a sua implementação, gestão e dinamização estão 

já criadas, pretende reconhecer e evidenciar os produtos locais do território de 

Ponte de Lima, contribuindo para a sua promoção e alargamento das redes de 

distribuição e de comercialização. Este programa envolve, entre outros aspetos, 

o reconhecimento com o Selo "100 % Agrolimiano"; 

• . Realização de um conjunto de novas ações ao nível da promoção junto do media, 

para além daqueles que o Município assegura com regularidade, tais como a 

realização de um conjunto de vídeos promocionais, para divulgação nas redes 

sociais e canais de televisão nacionais e espanhóis (Galiza), que visam incentivar 

o consumo de produtos locais e o recurso aos mercados de proximidade, bem 

como, a promoção externa dos produtos limianos; realização Fam Trips e Press 

Trips com o mesmo objetivo mas de focalização naqueles que têm influência 

sobre a opinião pública e nos grupos de interesse. 

• Colaboração com a DRAPN - Direção Regional de Agricultura e Pescas do Norte 

na implementação da Campanha "Alimente quem o alimenta"; 

• Colaboração com a OIKOS - Cooperação e Desenvolvimento e com a ANMP -

Associação Nacional de Municípios Portugueses, para que os produtores do 

Município possam aceder, quer com o intuito da promoção ou de venda dos seus 

produtos, à plataforma SmartFarmer - Mercados Eletrónicos de Proximidade. 

v) Neste momento e conforme anteriormente exposto os comerciantes não paga 

terrado, estão isentos dessa taxa para aquelas situações e que essa decisão e ao/" H 
6/~ 
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Município, nomeadamente para a Feira Quinzenal, Feira das Antiguidades e Velharias e 

Feira de Artesanato, bem como, para a ocupação da via pública aos fins-de-semana e 

feriados, até o final do mês de junho. Na reunião da Câmara Municipal do dia 1 de 

junho e caso mereça aprovação, estas isenções serão alargadas até ao final do ano de 

2020 por proposta do Presidente da Câmara Municipal, conforme já estava previsto. 

Com isto, entendemos estar justificada a inocuidade relativamente à proposta do 

ponto 6 do documento em referência. 

vi) A proposta apresentada no ponto 8, relativa à linha de apoio destinada a associações 

culturais do concelho, esse apoio já está garantido, pois foram atribuídos subsídios no 

montante global de 73.000,00 € para a realização de eventos que sejam possíveis de 

concretizar perante as atuais limitações. 

vii) O Município tem vindo a assegurar um conjunto de ações de formação dirigidas ao 

comercio, restauração e produtores locais, nomeadamente relacionados com o sector 

vitivinícola. Neste momento e no âmbito da candidatura "Minho Região Europeia da 

Gastronomia" o Município tem previsto iniciar a implementação de ações de 

capadtação, de qualificação e inovação do sector da resta uração e confrarias". 

Entendemos, por isso, que a formação deverá ser vocacionada para áreas objetivas da 

atuação desses empresários, focadas na melhoria dos seus produtos e serviços bem 

como, na gestão e que sejam do interesse geral. Os pequenos produtores individuais ou 

em associação, tal como referimos anteriormente, têm pouco tempo disponível para 

dinamizar outros canais de venda pois têm de se ocupar da produção. Também não têm 

recursos para contratar recursos humanos com competências em vendas e/ou logística. 

As soluções digitais utilizadas pelas grandes superfíéies são incomparavelmente mais 

funcionais e eficazes em comparação com as utilizadas pelos pequenos produtores. 

Neste caso e sa lvaguardando algumas exceções, entendemos que será mais adequada 

a criação e utilização de uma plataforma conjunta onde os operadores surgem 

identificados com imagens individuais da sua empresa e dos seus produtos. 

I~ 
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viii) Finalmente e no que diz respeito que ao ponto 10 da proposta, conforme 

informação já transmitida a todo o Executivo e às Águas do Alto Minho, foram 

estabelecidas as normas de apoio ao pagam ento da tarifa de água e saneamento a 

famílias em situação de vulnerabilidade social acrescida no âmbito da pandemia da 

doença Covid 19. Foi também decidido, após vári as reuniões entre os sete municípios e 

o Conselho de Administração das Águas do Alto M inho, uma redução da tarifa fi xa para 

o serviço de recolha de águas residuais para os clientes que sejam utilizadores em 

simultâneo de serviços de abastecimento de águas e de recolha de águas residuais. 

Concluímos, sem querer deixar de sa lientar, uma vez mais e enqu anto recomendação 

para futuras propostas, a importância da evidência dos compromissos orçamentais 

implícitos às sugestões que são apresentadas, enquanto informação fundamental para 

a observação da sustentabilidade e exequibilidade das mesmas, na medida em que o 

orçamento municipal como sa bemos é finito, devendo ser garantida uma gestão 

criteriosa e responsável dos dinheiros públicos. 

Perante tudo o anteriormente exposto, o Presidente da Câmara Municipal e Vereadores 

eleitàs pelo CDS-PP votam contra as propostas apresentadas. 

Ponte de Lima, 1 de junho de 2020 

o Presidente da Câmara Municipal e Vereadores 

AL---
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5.0 Assuntos Diversos 
5.2 Proposta PLMT "Economia Covid" 

Declaração de Voto 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara, 

Srs. Vereadores, 

o ano de 2020 trouxe-nos uma das maiores crises de saúde pública que há 
memória com graves repercussões na área económica e social. Felizmente, e 
ao contrário de outros Municípios portugueses, no caso da Saúde o Município 
de Ponte de Lima não foi gravemente afetado, já na área económica e social a 
situação é muito grave. 

De acordo com informação recolhida junto de várias entidades que trabalham na 
área social e das associações do setor económico do concelho o desemprego é 
já hoje um problema grave, seja desemprego total, seja uma situação de layoff 
que determina uma diminuição considerável de rendimento das famílias. 
Por outro lado há empresas que estão com enormes dificuldades de subsistência 
por falta de atividade económica, casos de elevada gravidade associada ao 
sector da restauração (que todos sabemos ter um impacto enorme no concelho) 
e às micro-empresas dedicadas ao comercio tradicional. 

Assumindo o Município o seu dever e responsabilidade, não pode ficar 
indiferente e não pode continuar a fazer de conta que não estamos numa crise 
profunda e que esta situação não implica medidas excecionais de apoio à 
estabilização social de carácter urgente e uma orientação estratégica com 
medidas di retas de apoio à dinamização económica. 

o Plano de ação "Economia Covid" aqui proposto pelos vereadores eleitos PLMT 
é um programa com 10 medidas práticas de impacto direto nas famílias mais 
carenciadas do concelho e que pretende funcionar como uma alavanca à 
tesouraria das micro-empresas e comércio local do concelho nesta etapa 
"perigosa" de lento restabelecimento económico. 

Grande parte das medidas sugeridas tem um pacto de economia circular ou de 
efeito duplo no apoio ao tecido empresarial e ás famílias. Como exemplo são as 
medidas 1 e 2 onde a disponibilização de vouchers de compra a utilizar no 
comércio local pelas famílias mais carenciadas em bens essenciais ou material 
escolar terá um efeito positivo na tesourarias das micro-empresas que 
constituem o nosso comercio local. 

De realçar ainda a medida 4 que pretende um apoio direto aos idosos que 
precisam de se deslocar à sede de concelho e não tendo acesso à rede de 
transporte público possam assim deslocar-se com mais segurança e de forma 
efetiva. Esta medida poderá também ser vista como apoio a uma classe muito 



fustigada por esta crise como a dos taxistas. 

As medidas 5 e 6 visam criar campanhas de apoio ao consumo de produtos 
limianos pelas entidades parceiras do município na disponibilização de refeições 
como é o caso das Associações de Pais, IPSS e cantinas escolares através de 
um apoio extra de 10%; mas também ao investimento numa campanha 
publicitária para a promoção dos produtos produzidos localmente com um selo 
de origem e qualidade do que é limiano. 

Relativamente à medida 9, estando as micro-empresas do concelho a atravessar 
um grave período com elevada descapitalização e problemas de tesouraria, o 
plano propõe ainda um apoio concreto às empresa que pretendam readaptar 
rapidamente o seu modelo de negócio ou canal de vendas apostando na sua 
digitalização. Propomos que este serviço seja estruturado e liderado por uma 
empresa especializada externa mas com suporte nos serviços do Município. De 
realçar que as vendas nos canais on-line são vistas como uma das estratégias 
mais eficientes de readaptação do negócio nesta fase de menor contato 
presencial possível. 

Neste contexto ainda, será também de importância crucial criar um gabinete 
técnico de atendimento permanente que permita dar apoio a qualquer 
empresário limiano no acesso atempado aos apoios governamentais disponíveis 
e que serão também a chave para a manutenção de muitos postos de trabalho. 

Sr. Presidente e Srs. Vereadores, para nos anteciparmos e implementarmos 
estas medidas é necessário disponibilidade financeira, disponibilidade que todos ' 
sabemos que o Município tem e que os senhores vereadores tanto gostam de 
publicitar. No entanto, nem precisamos de investir mais, precisamos sim de 
delinear uma estratégia via um Conselho Municipal da Economia ouvindo os 
agentes do comercio local, a restauração, as cooperativas e as micro empresa 
e recanalizar o investimento aprovado no Plano Orçamental 2020 para eventos, 
festas municipais e outros que deve ser "vertido" a 100% nestas medidas de 
apoio direto à economia e à ação social do concelho, juntando a isto a isenção 
de taxas municipais conforme proposto nas medidas 3 e 6 deste plano de ação. 

O Sr. Presidente da Câmara e quem o acompanha neste executivo não pode em 
2019 dizer que estrategicamente apoia a restauração e o comercio local 
investindo em feiras, eventos e festas que publicitam dizendo trazer "milhões de 
euros para a economia local" e depois em 2020 numa situação de grave crise 
social com a grande parte desses eventos cancelados e com dinheiro disponível 
na respetiva rúbrica e continue de "mãos e pé atados" não aplicando esse 
dinheiro a apoiar quem mais precisa e a ver o nosso concelho a entrar numa 
grave crise económica e social . 

Ponte de Lima, 01 de Junho de 2020 
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Em momentos de dificuldades especialmente severas como aquele que atravessamos, 

com impactos relevantes na economia, no emprego e na coesão 

adoção de medidas excecionais de mitigação social e económica; 

Considerando que se impõe ao Município neste momento d~8e, a demonstração clara 

do apoio às famílias e às empresas do Concelho a fim de mitigar os efeitos económicos 

e financeiros provocados pela pandemia de COVID-19; 

Considerando que o esforço de recuperação tem que ser repartido e comparticipado por 

todos; 

Considerando que importa adotar medidas que ajudem a estimular a economia local; 

Considerando o contexto económico atual do setor da construção civil e de modo a 

potenciar a manutenção das pequenas empresas existentes no concelho, minimizando os 

efeitos da crise no setor; 

Considerando que està previsto no artigo 11 0 do Orçamento e Grandes Opções do ~lano 
2020, ponto 7, Normas de Execução Orçamental, pág. 123, aprovado pela Assembleia 

Municipal na sessão realizada a 14 de dezembro de 2019, sob proposta da Câmara 

Municipal de 31 de outubro de 2019, o seguinte: 

"Artigo 11. o 

Isenções e reduções de taxas ou outros tributos do Município 

Para efeitos do disposto no n. o 2 do artigo 16. o da Lei 73/2013, de 3 de setembro 

(RFAL) e considerando que: 

a) O n. o 2 do art. o 16. o do novo Regime Financeirb das Autarquias Locais (RFAL), 

aprovado pela lei n. o 73/2013, de 3 de setembro, estabelece que a "assembleia 

municipal pode, por proposta da câmara municipal, através de deliberação 

fimdamentada que inclui a estimativa da respetiva despesa fiscal, conceder isenções 

totais ou parciais relativamente aos impostos e outros tributos próprios"; 

b) O n. o 9 do mesmo artigo dispõe que, nos termos do princípio da legalidáde 

tributária, as isenções totais ou parciais previstas no artigo 16. o apenas podem ser 

concedidas pelos municípios quando exista lei que defina os termos e condições para a 

sua atribuição; 

c) O Regime Jurídico das Taxas das Autarquias Locais (RJTAL) aprovado pela lei n. o 

53-E/2006, de 29 de dezembro determina na alínea d.) do n. o 2 do art. o 7. o que o 
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regulamento que crie taxas municipais ou taxas das freguesias contém 

obrigatoriamente, sob pena de nulidade, as isenções e sua fitndamentação, cumprindo

se, desta forma, o princípio da legalidade tributária caso os respetivos regulamentos 

identifiquem e fitndamentem as isenções e reduções; 

d) Os regulamentos municipais elencam de forma exaustiva, em conformidade com a 

norma evocada no ponto anterior, as isenções e reduções; 

e) Importa delimitar um procedimento conforme com as normas Identificadas que 

permita agilizar o tramitação ora vigente, 

1. No exercício económico de 2020, para efeitos do disposto no 11. o 2 do artigo 16. o da 

Lei 11. o 73/2013, de 3 de setembro, é fixado o valor de 300.000,00€ como limite à 

despesa fiscal. 

2. Até ao limite fixado no número anterior pode a Câmara Municipal, sob proposta 

devidamente fitndamentada do Presidente da Câmara Municipal, conceder isenções ou 

reduções, dentro dos limites estabelecidas nos regulamentos municipais, em respeito 

pelo princípio da legalidade tributária previsto no 11. o 9 do art. o 16. o da Lei 11. 073/2013, 

de 3 de setembro. 

3. A concessão de isenções ou reduções ao abrigo do 11. o 2 fica limitada, por szifeito 

passivo, a 5% do limite fixado no 11. o 1, quando ultrapassado este valor a isenção ou 

redução deve ser autorizada pela Assembleia Municipal. 

4. Em cada sessão ordinária, juntamente com a informação da situação financeira, 

deve o Presidente da Câmara Municipal apensar listagem das isenções e/ou reduções 

concedidas ao abrigo da presente autorização identificando o sujeito passivo, natureza 

da atividade/operação respetiva e valor da despesa fiscal. " 

Considerando que a Lei n.o 6/2020, de IOde abril de 2020, veio estabelecer um regime 

excecional para promover a capacidade de resposta das autarquias locais no âmbito da 

pandemia da doença COVID-19, tendo previsto o seguinte: 

"Artigo 2. o 

Isenções no âmbito do regime financeiro das autarquias locais e das entidades 

intermunicipais 

1 - O reconhecimento do direito à isenção previsto no 11. o 9 do artigo 16. o da Lei 11. o 

73/2013, de 3 de setembro, na sua redação atual, é da competência da câmara 
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municipal, no estrito cumprimento das normas do regulamento referido no n. o 2 do 

mesmo artigo, salvo em situações excecionais devidamente fundamentadas e 

diretamente relacionadas com as medidas de combate à pandemia da doença COVID-

19, nas quais se dispensa a necessidade de aprovação de regulamento pela assembleia 

municipal, não podendo nesses casos a isenção, total ou parcial, ter duração superior 

ao termo do ano civil em curso. 

2 - O disposto no número anterior não abrange quaisquer impostos previstos na Lei n. o 

73/2013, de 3 de setembro, na sua redação atual. 

3 - As isenções concedidas ao abrigo do n. o 1 devem ser comunicadas ao órgão 

deliberativo, por meio eletrónico, no prazo de 48 horas sobre a sua prática. " 

Considerando que a Lei n.o 4-CI2020, de 6 de abri l, veIO estabelecer um Regime 

excecional para as situações de mora no pagamento da renda devida nos termos de 

contratos de arrendamento urbano habitacional e não habitacional, no âmbito da 

pandemia COVID-19, tendo previsto no artigo 11.0 o seguinte: 

"Suspensão, redução ou isenção de renda devidas a entidades públicas 

1 - Sem prejuízo do disposto nos artigos anteriores, as entidades públicas com imóveis 

arrendados ou cedidos sob outra forma contratual podem, durante o período de 

vigência da presente lei, reduzir as rendas aos arrendatários que tenham, 

comprovadamente, uma quebra de rendimentos superior a 20 % face aos rendimentos 

do mês anterior ou do período homólogo do ano anterior, quando da mesma resulte 

uma taxa de esforço superior a 35 % relativamente à renda. 

2 - O disposto no número anterior não se aplica àqueles que sejam beneficiários de 

regimes especiais de arrendamento habitacional ou de renda, como o arrendamento 

apoiado, a renda apoiada e a renda social. 

3 - As entidades públicas com imóveis arrendados ou cedidos sob outra forma 

contratual podem isentar do pagamento de renda os seus arrendatários que comprovem 

ter deixado de auferir quaisquer rendimentos após 1 de março de 2020. 

4 - As entidades públicas com imóveis arrendados ou cedidos sob outra forma 

contratual podem estabelecer moratórias aos seus arrendatários. " 
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Com o propósito de se dar um sinal claro de apoio às empresas e famílias do nosso 

Concelho, PROPONHO que a Câmara Municipal delibere: 

- a isenção das taxas relativas à ocupação da via pública (esplanadas, ocupações da via 

pública aos domingos e feriados, etc,) e publicidade; 

- a isenção das taxas relativas ao terrado das Feiras Quinzenais, Feira de Artesanato e 

Feira de Antiguidades e Velharias de Ponte de Lima; 

- a redução em 50% das rendas devidas pela adjudicação da exploração de edificios e 

espaços municipais, desde que os arrendatários comprovem uma quebra de rendimentos 

superior a 20 % face aos rendimentos do mês anterior ou do período homólogo do ano 

anterior, e da mesma resulte uma taxa de esforço superior a 35 % relativamente à renda; 

até ao final do ano de 2020. 

Paços do Concelho de Ponte de Lima, 21 de maio de 2020, 

O Presidente da Câmara Municipal de Ponte de Lima, 

Victor Mendes (Eng.O) -
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PROPOSTA 

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

Minha Terra - PLMT, apresenta a seguinte proposta: 

o 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 - COVID 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 COVID 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. O 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 (IPSS'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 -Incentivar 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 
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