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EDITAL 

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

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

artigo 56 .° do Anexo I da Lei nO 75/2013, de 12 de setembro, com as alterações 

que lhe foram introduzidas, o teor da ata da reunião da Câmara Municipal de 

Ponte de Lima realizada em 15 de junho de 2020 e aprovada a 29 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, 30 de junho de 2020. 

o Presidente da Câmara Municipal de Ponte de Lima, 

-
Victor Mendes (Eng.O) 

Tel 258 900 400 ' Fax 258 900410· Praçe da República · 4990062 Ponte de Ume . gerel@Crn-pontedelime.pt·www.cm-pontedellma.pt 
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Reunião de 15 de junho de 2020 
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15 de junho de 2020 

REUNIÃO DA CÂMARA MUNICIPAL 
DE 

PONTE DE LIMA 

Data da reunião:1S de junho de 2020 

Local da Reunião: Edifício dos Paços do Concelho 

PRESENÇAS: 

Presidente: 

Eng. Victor Manuel Alves Mendes 

Vereadores: 

Engª Mecia Sofia Alves Correia Martins 

Dr. Abel Lima Baptista 

Drª Ana Maria Martins Machado 

Eng!! Vasco Nuno Magalhães Velho de Almeida Ferraz 

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

FALTAS: 

Início da Reunião: Quinze horas 

Encerramento: Quinze horas e quarenta e cinco minutos 

2 

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

Prestou Colaboração Técnica: M~ Guilhermina Franco 

Resumo Diário de Tesouraria: 
Saldo ..................... 6.098.616,91 Euros 

OBS: A Ata foi aprovada por minuta 

~ 
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PERíODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA: ______________ _ 

_ Intervenção dos Vereadores: não se registaram intervenções. _________ _ 

_ 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 57 9, da Lei n. 9 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 a abstenção da 

Senhora Vereadora Dr." Maria João Sousa, aprovar a ata da reunião realizada a 01 de junho 

de 2020, pelo que vai a mesma ser assinada pelo Exmo. Senhor Presidente e pela Secretária. 

_(02) JUNTAS DE FREGUESIA __________________ _ 

_ 2.1 - FREGUESIA DA BOALHOSA - Comparticipação financeira destinada a 

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

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

comparticipação financeira de 70% até ao montante máximo de 50.869,15€, à Freguesia da 

Boalhosa, destinada a comparticipar a obra de "Beneficiação das Ruas dos Carvalhinhos, 

Vessadas, Veiga e Travessa da Veiga", a transferir para a Freguesia, após a conclusão dos 

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

dos trabalhos. 

_2.2 - FREGUESIA DE CABRAÇÃO E MOREIRA DO LIMA - Comparticipação financeira 

destinada a comparticipar a obra de "Beneficiação das ruas de Além, Lages, Portelinha, 

Renda, Souto e Fojo". A Câmara Municipal deliberou por unanimidade atribuir uma 

comparticipação financeira de 70% até ao montante máximo de 4.149,26€, à Freguesia de 

Cabração e Moreira do Lima, destinada a comparticipar a obra de "Beneficiação da Rua do 

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

dos serviços técnicos do Município, aprovando a execução dos trabalhos. Mais deliberou por 

unanimidade atribuir uma comparticipação financeira de 90% até ao montante máximo de 

19.060,92€, à Freguesia de Cabração e Moreira do Lima, destinada a comparticipar a obra de 

"Beneficiação das Ruas de Além, Lages, Portelinha, Renda, Souto", a transferir para a 

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

Município, aprovando a execução dos trabalhos. _______________ _ 

_ 2.3 - FREGUESIA DA FACHA - Comparticipação financeira destinada a comparticipar a 

obra de "Beneficiação das Ruas da Latada (parte), Eido do Monte, Bouçós, Cabra e 
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Travessa de Diz". A Câmara Municipal deliberou por unanimidade atribuir uma 

comparticipação financeira de 70% até ao montante máximo de 41.260,39€, à Freguesia da 

Facha, destinada a comparticipar a obra de "Beneficiação das Ruas Eido do Monte, Bouçós e 

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

dos serviços técnicos do Município, aprovando a execução dos trabalhos. Mais deliberou por 

unanimidade atribuir uma comparticipação financeira de 19.329,1O€, à Freguesia da Facha, 

destinada a comparticipar a obra de "Beneficiação da Rua da Latada (parte) e Travessa de 

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

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

_ 2.4 - FRERGUESIA DE LABRUJÓ, RENDUFE E VILAR DO MONTE - Comparticipação 

financeira destinada a comparticipar a obra de "Beneficiação de um troço na Rua da Mesa 

dos Quatro Abades". A Câmara Municipal deliberou por unanimidade atribuir uma 

comparticipação financeira de 90% até ao montante máximo de 11.958,39€, à Freguesia de 

Labrujó, Rendufe e Vilar do Monte, destinada a comparticipar os trabalhos de construção de 

muro de suporte à via e pavimentação de um troço na Rua da Mesa dos Quatro Abades, a 

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

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

_ 2.5 - FREGUESIA DE NAVIÓ E VITORINO DOS PIÃES - Comparticipação financeira 

destinada à obra de "Construção de Capela Mortuária". A Câmara Municipal deliberou por 

unanimidade atribuir uma comparticipação financeira de 20.000,00€ (vinte mil euros), à 

Freguesia de Navió e Vitorino dos Piães destinada à 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. 

_(03) ASSUNTOS DIVERSOS __________________ _ 

_ 3.1 - ARRENDAMENTO DE TERRENO SITUADO NA ÁREA PROTEGIDA DAS LAGOAS DE 

BERTIANDOS E S. PEDRO D'ARCOS - Aprovação do Programa de Concurso e Caderno de 

Encargos. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade autorizar a abertura do concurso 

público, aprovar o programa de concurso e caderno de encargos, designando como júri do 

procedimento: como presidente a Senhora Vi ce - Presidente, Eng.~ Mecia Martins, como 

vogais a Chefe da Divisão Administrativa e Financeira, Dr.~ Sofia Velho, e o Chefe da Unidade 

de Recursos Naturais e Rurais, o Eng.g Gonçalo Rodrigues. ___________ -:::::::....+-_ 
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_3.2 - MARIA DA LUZ FERREIRA DE BARROS - "A ESCOLHA" - Presente uma proposta da 

Comissão Editorial para aquisição de 30 exemplares da obra. A Câmara Municipal deliberou 

por unanimidade adquirir 30 exemplares da obra nA ESCOLHA", da autoria de Maria da Luz 

Ferreira de Barros, pelo preço unitário de 16,00€ (dezasseis euros). 

_3.3 - CLÁUDIO LIMA - "CONTOS D'AQUI E D'AGORA" - Presente uma proposta da 

Comissão Editorial para aquisição de 30 exemplares da obra. A Câmara Municipal deliberou 

por unanimidade adquirir 30 exemplares da obra "CONTOS D'AQUI E D'AGORA", da autoria 

de Cláudio Lima, pelo preço unitário de 10,OO€ (dez euros). ___________ _ 

_ 3.4 - ALTURA SECRETA, LDA - Solicita autorização para a criação de uma esplanada 

coberta no Bar/Restaurante Monte da Madalena. A Câmara Municipal deliberou por 

unanimidade autorizar o arrendatário Altura Secreta, Lda., a criar uma esplanada coberta no 

Bar/Restaurante do Monte da Madalena. 

_3.5 - HABITAÇÃO SOCIAL - Presente uma informação do Serviço Social a propor o 

realojamento do Sr. Aníbal Alexandre Ponte Araújo e respetivo agregado familiar, no fogo 

sito na Rua das Lajes nQ 431, na Freguesia de Rebordões Santa Maria, com uma renda 

apoiada de 17,02 euros. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade autorizar o 

realojamento do Sr. Aníbal Alexandre Ponte Araújo e respetivo agregado familiar, no fogo 

sito na Rua das Lajes nQ 431, na Freguesia de Rebordões Santa Maria, com uma renda 

apoiada de 17,02 euros. 

_3.6 - ALTERAÇÃO AO MAPA DE PESSOAL - Aprovação. A Câmara Municipal deliberou 

por maioria com cinco votos a favor e duas abstenções dos Senhores Vereadores Dr. Abel 

Baptista e Dr.~ Maria João Sousa, aprovar a alteração ao mapa de pessoal. Mais deliberou 

por unanimidade remeter à apreciação e aprovação da Assembleia Municipal. 

_(04) APROVAÇÃO DA ATA EM MINUTA:- Nos termos dos números 3 e 4, do artigo 57 Q, 

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 horas .. _______ _ 

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

---A Secretária, 

tioFe, ~.. &O'" &. rdll J, ksfm l0-f 
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