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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 10 de agosto de 2020 e aprovada a 24 de agosto 

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.cmpontedelima.pt. ____________________ _ 

Ponte de Lima, 24 de agosto de 2020. 

o Presidente da Câmara Municipal de Ponte de Lima, 

c 
_~0~;:Gl ~~:::::::;;;:::--..~_ 

----Victor Mendes (Eng.O) 
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10 de agosto de 2020 

REUNIÃO DA CÂMARA MUNICIPAL 

DE 
PONTE DE LIMA 

Data da reunião: 10 de agosto de 2020 

Local da Reunião: Edifício dos Paços do Concelho 

PRESENÇAS: 

Presidente: 

Eng. Victor Manuel Alves Mendes 

Vereadores: 

Eng~ Mecia Sofia Alves Correia Martins 

Dr. Abel Lima Baptista 
Dr~ Ana Maria Martins Machado 

2 

Engº Vasco Nuno Magalhães Velho de Almeida Ferraz 
Dr . ~ Maria João Lima Moreira Sousa 

Dr. Paulo Jorge da Cunha Barreiro de Sousa 

FALTAS: 

Início da Reunião: Quinze horas 

Encerramento: Dezasseis horas e trinta minutos 

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

Prestou Colaboração Técnica : Mª Guilhermina Franco 

Resumo Diário de Tesouraria : 
Saldo ..................... 7.342.550,56 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 apresentou uma proposta 

à Câmara Municipal no sentido de deliberar uma tomada de posição junto da entidade a 

quem compete exercer as funções de Autoridade Nacional da Água, a Agência Portuguesa do 

Ambiente, procurando, em prol da imprescindível manutenção da totalidade dos se rviços 

dos ecossistemas prestados pelo rio Estorãos, que a mesma seja célere no processo de 

identificação das causas da redução do caudal do curso de água e na posterior definição de 

medidas que permitam mitigar o problema identificado, que se anexa à prese nta ata, como 

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

Municipal deliberou por unanimidade aprovar a proposta apresentada devendo ser dado 

conhecimento à Agência Portuguesa do Ambiente. ______________ _ 

_ Intervenção dos Vereadores: _____________________ _ 

_ Usou da palavra o Senhor Vereador Dr. Abel Lima Baptista para apresentar à Câmara 

Municipal uma situação de poluição no Rio Lima, que se anexa à presenta ata, como 

documento número dois, e se considera como fazendo parte integrante da mesma. Ainda no 

uso da palavra, questionou a Câmara Municipal no sentido de saber se houve ou não mais 

algum desenvolvimento no pedido de informação prévia n. Q 275/20, relativo ao pedido de 

instalação de uns depósitos de combustível num terreno localizado na freguesia da Ribeira . _ 

_ O Senhor Vereador Eng.Q Vasco Ferraz usou da palavra para propor um voto de 

felicitações ao atleta Fernando Pimenta pela conquista do título de campeão nacional no K1 

1.000 metros, pela 11i! vez. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar o voto 

proposto, devendo ser dado conhecimento ao atleta. _____________ _ 

_ A Senhora Vereadora Dr.i! Maria João Sousa apresentou o pedido de informação que 

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

integrante da mesma. _________________________ _ 

_ O Senhor Pres idente e os Senhores Vereadores prestaram os esclarecimentos tidos por 

necessá rios. ______________________ ___ ____ _ 

_ ORDEM DO DIA: Presente a ordem de trabalhos, 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 57 Q, da lei n.Q 75/2013, de 12 de 

setembro, e sem preju ízo 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 
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a abstenção da Senhora Vereadora Dr.- Maria João Sousa, aprovar a ata da reunião realizada 

a 27 de julho de 2020, pelo que vai a mesma ser assinada pelo Exmo. Senhor Presidente e 

pela Secretária. ____________________________ _ 

_ (02) OBRAS PÚBLlCAS ___________________ _ 

_ 2.1 - EMPREITADA DE "REQUALIFICAÇÃO DO CENTRO cíVICO DE FORNELOS E 

QUEIJADA" - Aprovação do projeto, decisão de contratar, escolha do procedimento, peças 

do procedimento, fixação do critério de adjudicação do preço mais baixo, júri do 

procedimento, gestor do contrato e prazo de execução. A Câmara Municipal deliberou por 

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

público, o projeto de execução e as peças do procedimento, o prazo de execução de 10 

meses. Mais deliberou por unanimidade no cumprimento do n.º 2 do artigo 46.º - A do 

Código dos Contratos Públicos, não adjudicar por lotes, considerando o seguinte: a unidade 

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

geral do contrato; com a divisão em lotes do objeto do contrato, diferentes 

operadores/empresas seriam incorporados na execução da obra, coincidindo no tempo e 

gerando um problema de coordenação de todos os meios humanos e materiais que 

dificultariam a coordenação de segurança, além de complicar desnecessariamente o 

trabalho, podendo elevar seu custo; os potenciais conflitos gerados no decorrer da execução 

da obra, fruto da eventual tentativa de desresponsabilização por parte das entidades 

executantes por atrasos e incumprimentos; questões de garantia futura dos trabalhos 

executados quando está em causa a atuação, em simultâneo, de mais de uma entidade; 

optar pelo critério de adjudicação da proposta economicamente mais vantajosa na 

modalidade de "avaliação do preço" - proposta mais baixa, conforme artigo 74º, n.ºl, aI. b); 

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

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

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

Chefe da Divisão de Estudos e Planeamento, Eng.º Rogério Margalho Pereira; como vogais 

suplentes os Técnicos Superiores Eng.º João Jácome Fernandes de Almeida Fornelos 

Fornelos e Eng.º Luís Miguel Pereira; designar como gestor do contrato o Eng.º José Augusto 

Mat~menta. _, , 

_2.2 - EMPREITADA DE "AMPLlAÇAO DO EDIFICIO SEDE DO CLUBE NAUTICO DE PONTE 

DE LIMA" - Aprovação do projeto de execução, caderno de encargos, decisão de contratar, 

escolha do procedimento, peças do procedimento, fixação do critério de adjudicação do 
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preço mais baixo, júri do procedimento, gestor do contrato e prazo de execução. A Câmara 

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

procedimento por concurso público, o projeto de execução, as peças do procedimento e 

prazo de execução em 300 dias. Mais deliberou por unanimidade optar pelo critério de 

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

preço" - proposta mais baixa, conforme artigo 74Q, n. Ql, ai. b) do Código dos Contratos 

Públicos; designar como júri do procedimento os seguintes elementos: como Presidente o 

Senhor Vereador Eng. Q Vasco Nuno Magalhães Velho de Almeida Ferraz, como vogais 

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

Castro Araújo, e o Chefe da Divisão de Estudos e Planeamento, Eng. Q Rogério Margalho 

Pereira; como vogais suplentes os Técnicos Superiores Eng. Q João Jácome Fernandes de 

Almeida Fornelos e Eng. Q Luís Miguel Pereira; designar como gestor do contrato o Eng. Q Rui 

Melo. Mais deliberou por unanimidade considerando o disposto no n. Q 2 do artigo 69Q do 

Código dos Contratos Públicos, delegar no júri do procedimento as seguintes competências: 

prestar esclarecimentos, nos termos do artigo SOQ do CCP; classificar documentos da 

proposta, ao abrigo do artigo 66Q do CCP; prorrogar o prazo fixado para apresentação das 

propostas, nos termos do disposto nos artigos 64Q e 133Q do CCP; notificar os interessados 

das decisões da entidade adjudicante que apreciem questões que decorram no 

procedimento, anteriores ao relatório final, nos termos do artigo 467Q do CCP. O Senhor 

Vereador Dr. Abel Lima Baptista não participou na discussão e votação deste ponto, 

declarando-se impedido. ________________________ _ 

_ 2.3 - EMPREITADA DE "RECUPERAÇÃO DA ANTIGA ESCOLA DE SERDEDELO PARA 

INCUBADORA DE EMPRESAS" - Aprovação do projeto de execução, caderno de encargos, 

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

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

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

abertura do procedimento por concurso público, o projeto de execução, as peças do 

procedimento e o prazo de execução em 240 dias. Mais deliberou por unanimidade optar 

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

"avaliação do preço" - proposta mais baixa, conforme artigo 74Q, n. Ql, aI. b); designar como 

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

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

Financeira, Dr." Maria Sofia Fernandes Velho de Castro Araújo, e o Chefe da Divisão de 
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Estudos e Planeamento, Eng.º Rogério Margalho Pereira; como vogais suplentes os Técnicos 

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

designar como gestor do contrato o Eng.º Rui Melo. Mais deliberou por unanimidade, 

considerando o disposto no n.º 2 do artigo 69º do Código dos Contratos Públicos, delegar no 

júri do procedimento as seguintes competências: prestar esclarecimentos, nos termos do 

artigo 50º do CCP; classificar documentos da proposta, ao abrigo do artigo 66º do CCP; 

prorrogar o prazo fixado para apresentação das propostas, nos termos do disposto nos 

artigos 64º e 133º do CCP; notificar os interessados das decisões da entidade adjudicante 

que apreciem questões que decorram no procedimento, anteriores ao relatório final, nos 

termos do artigo 467º do CCP. 

_(03) JUNTAS DE FREGUESIA __________________ _ 

_ 3.1 - FREGUESIA DA CORRELHÃ - Comparticipação financeira destinada à aquisição de 

cisterna e pá carregadora frontal para trator. A Câmara Municipal deliberou por 

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

13.443,44 € (treze mil quatrocentos e quarenta e três euros e quarenta e quatro cêntimos), 

à Freguesia da Correi hã, destinada a comparticipar a aquisição de uma cisterna e pá 

carregadora frontal para trator, mediante protocolo a estabelecer com a Freguesia da 

Correlhã. ______________________________ _ 

_ 3.2 - FREGUESIA DE REBORDÕES SOUTO - Comparticipação financeira destinada à obra 

de Beneficiação do Polidesportivo. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade atribuir 

uma comparticipação financeira de 70% até ao montante máximo de 14.106,40 € (catorze 

mil cento e seis euros e quarenta cêntimos), à Freguesia de Rebordões Souto, destinada a 

comparticipar a obra de "Beneficiação do Polidesportivo", a transferir para a Freguesia, após 

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

aprovando a execução dos trabalhos. ____________________ _ 

_ 3.3 - FREGUESIA DE S. PEDRO D' ARCOS - Verba anual de apoio financeiro às freguesias 

- Pedido de alteração - Associações Culturais - Aprovação. A Câmara Municipal deliberou 

por unanimidade aprovar a alteração do valor do apoio financeiro à Freguesia de S. Pedro 

D' Arcos, previsto no mapa do apoio financeiro às Juntas de Freguesia, com um acréscimo no 

valor de 750,00€ (setecentos e cinquenta euros). Mais deliberou por unanimidade remeter 

à apreciação e aprovação da Assembleia Municipal. ______________ _ 

_ 3.4 - FREGUESIA DE ARCOZELO - Contrato Interadministrativo de Delegação de 

Competências - Transportes Escolares 2020/2021 - Aprovação da Minuta do Contrato. A 
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Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar a minuta do Contrato 

Interadministrativo de Delegação de Competências - Transportes Escolares 2020/2021 e 

respetivo Anexo I. Mais deliberou por unanimidade submeter à apreciação e aprovação da 

Assembleia Municipal. _________________________ _ 

_ 3.5 - FREGUESIA DE ARDEGÃO, FREIXO E MATO - Contrato Interadministrativo de 

Delegação de Competências - Transportes Escolares 2020/2021 - Aprovação da Minuta do 

Contrato. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar a minuta do Contrato 

Interadministrativo de Delegação de Competências - Transportes Escolares 2020/2021 e 

respetivo Anexo I. Mais deliberou por unanimidade submeter à apreciação e aprovação da 

Assembleia Municipal. _________________________ _ 

_ 3.6 - ASSOCIAÇÃO DE FREGUESIAS DO VALE DO NEIVA - Contrato Interadministrativo 

de Delegação de Competências - Transportes Escolares 2020/2021 - Aprovação da Minuta 

do Contrato. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar a minuta do Contrato 

Interadminist rativo de Delegação de Competências - Transportes Escolares 2020/2021 e 

respetivo Anexo I. Mais deliberou por unanimidade submeter à apreciação e aprovação da 

Assembleia Municipal. _________________________ _ 

_ 3.7 - FREGUESIA DE BÁRRIO E CEPÕES - Contrato Interadministrativo de Delegação de 

Competências - Transportes Escolares 2020/2021 - Aprovação da Minuta do Contrato. A 

Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar a minuta do Contrato 

Interadministrativo de Delegação de Competências - Transportes Escolares 2020/2021 e 

respetivo Anexo I. Mais deliberou por unanimidade submeter à apreciação e aprovação da 

Assembleia Municipal. _________________________ _ 

_ 3.8 - FREGUESIA DE BEIRAL DO LIMA - Contrato Interadministrativo de Delegação de 

Competências - Transportes Escolares 2020/2021 - Aprovação da Minuta do Contrato. A 

Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar a minuta do Contrato 

Interadministrativo de Delegação de Competências - Transportes Escolares 2020/2021 e 

respetivo Anexo I. Mais deliberou por unanimidade submeter à apreciação e aprovação da 

Assembleia Municipal. _________________________ _ 

_ 3.9 - FREGUESIA DE BERTIANDOS - Contrato Interadministrativo de Delegação de 

Competências - Transportes Escolares 2020/2021 - Aprovação da Minuta do Contrato. A 

Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar a minuta do Contrato 

Interadministrativo de Delegação de Competências - Transportes Escolares 2020/2021 e 
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respetivo Anexo I. Mais deliberou por unanimidade submeter à apreciação e aprovação da 

Assembleia Municipal. _________________________ _ 

_ 3.10 - FREGUESIA DE BOALHOSA - Contrato Interadministrativo de Delegação de 

Competências - Transportes Escolares 2020/2021 - Aprovação da Minuta do Contrato. A 

Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar a minuta do Contrato 

Interadministrativo de Delegação de Competências - Transportes Escolares 2020/2021 e 

respetivo Anexo I. Mais deliberou por unanimidade submeter à apreciação e aprovação da 

Assembleia Municipal. _________________________ _ 

_ 3.11 - FREGUESIA DE BRANDARA - Contrato Interadministrativo de Delegação de 

Competências - Transportes Escolares 2020/2021 - Aprovação da Minuta do Contrato. A 

Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar a minuta do Contrato 

Interadministrativo de Delegação de Competências - Transportes Escolares 2020/2021 e 

respetivo Anexo I. Mais deliberou por unanimidade submeter à apreciação e aprovação da 

Assembleia Municipal. _________________________ _ 

_ 3.12 - FREGUESIA DE CABRAÇÃO E MOREIRA DO LIMA - Contrato Interadministrativo 

de Delegação de Competências - Transportes Escolares 2020/2021 - Aprovação da Minuta 

do Contrato. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar a minuta do Contrato 

Interadministrativo de Delegação de Competências - Transportes Escolares 2020/2021 e 

respetivo Anexo I. Mais deliberou por unanimidade submeter à apreciação e aprovação da 

Assembleia Municipal. _________________________ _ 

_ 3.13 - FREGUESIA DE CALHEIROS - Contrato Interadministrativo de Delegação de 

Competências - Transportes Escolares 2020/2021 - Aprovação da Minuta do Contrato. A 

Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar a minuta do Contrato 

Interadministrativo de Delegação de Competências - Transportes Escolares 2020/2021 e 

respetivo Anexo I. Mais deliberou por unanimidade submeter à apreciação e aprovação da 

Assembleia Municipal. _________________________ _ 

_ 3.14 - FREGUESIA DE CALVELO - Contrato Interadministrativo de Delegação de 

Competências - Transportes Escolares 2020/2021 - Aprovação da Minuta do Contrato. A 

Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar a minuta do Contrato 

Interadministrativo de Delegação de Competências - Transportes Escolares 2020/2021 e 

respetivo Anexo I. Mais deliberou por unanimidade submeter à apreciação e aprovação da 4~--' 

Assembleia Municipal. ---------------------------,/1 
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_3.15 - FREGUESIA DE ESTORÃOS - Contrato Interadministrativo de Delegação de 

Competências - Transportes Escolares 2020/2021 - Aprovação da Minuta do Contrato. A 

Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar a minuta do Contrato 

Interadministrativo de Delegação de Competências - Transportes Escolares 2020/2021 e 

respetivo Anexo I. Mais deliberou por unanimidade submeter à apreciação e aprovação da 

Assembleia Municipal. _________________________ _ 

_ 3.16 - FREGUESIA DA FACHA - Contrato Interadministrativo de Delegação de 

Competências - Transportes Escolares 2020/2021 - Aprovação da Minuta do Contrato. A 

Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar a minuta do Contrato 

Interadministrativo de Delegação de Competências - Transportes Escolares 2020/2021 e 

respetivo Anexo I. Mais deliberou por unanimidade submeter à apreciação e aprovação da 

Assembleia Municipal. _________________________ _ 

_ 3.17 - FREGUESIA DE FONTÃO - Contrato Interadministrativo de Delegação de 

Competências - Transportes Escolares 2020/2021 - Aprovação da Minuta do Contrato. A 

Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar a minuta do Contrato 

Interadministrativo de Delegação de Competências - Transportes Escolares 2020/2021 e 

respetivo Anexo I. Mais deliberou por unanimidade submeter à apreciação e aprovação da 

Assembleia Municipal. _________________________ _ 

_ 3.18 - FREGUESIA DE FORNElOS E QUEIJADA - Contrato Interadministrativo de 

Delegação de Competências - Transportes Escolares 2020/2021- Aprovação da Minuta do 

Contrato. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar a minuta do Contrato 

Interadministrativo de Delegação de Competências - Transportes Escolares 2020/2021 e 

respetivo Anexo I. Mais deliberou por unanimidade submeter à apreciação e aprovação da 

Assembleia Municipal. _________________________ _ 

_ 3.19 - FREGUESIA DE FRIASTELAS - Contrato Interadministrativo de Delegação de 

Competências - Transportes Escolares 2020/2021 - Aprovação da Minuta do Contrato. A 

Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar a minuta do Contrato 

Interadministrativo de Delegação de Competências - Transportes Escolares 2020/2021 e 

respetivo Anexo I. Mais deliberou por unanimidade submeter à apreciação e aprovação da 

Assembleia Municipal. _________________________ _ 

_ 3.20 - FREGUESIA DE GANDRA - Contrato Interadministrativo de Delegação de 

Competências - Transportes Escolares 2020/2021 - Aprovação da Minuta do Contrato. A 

Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar a minuta do Contrato 
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Interadministrativo de Delegação de Competências - Transportes Escolares 2020/2021 e 

respetivo Anexo I. Mais deliberou por unanimidade submeter à apreciação e aprovação da 

Assembleia Municipal. _________________________ _ 

_ 3.21 - FREGUESIA DE GONDUFE - Contrato Interadministrativo de Delegação de 

Competências - Transportes Escolares 2020/2021 - Aprovação da Minuta do Contrato. A 

Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar a minuta do Contrato 

Interadministrativo de Delegação de Competências - Transportes Escolares 2020/2021 e 

respetivo Anexo I. Mais deliberou por unanimidade submeter à apreciação e aprovação da 

Assembleia Municipal. _________________________ _ 

_ 3.22 - FREGUESIA DE LABRUJA - Contrato Interadministrativo de Delegação de 

Competências - Transportes Escolares 2020/2021 - Aprovação da Minuta do Contrato. A 

Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar a minuta do Contrato 

Interadministrativo de Delegação de Competências - Transportes Escolares 2020/2021 e 

respetivo Anexo I. Mais deliberou por unanimidade submeter à apreciação e aprovação da 

Assembleia Municipal. _________________________ _ 

_ 3.23 - FREGUESIA DE LABRUJÓ, RENDUFE E VILAR DO MONTE - Contrato 

Interadministrativo de Delegação de Competências - Transportes Escolares 2020/2021 -

Aprovação da Minuta do Contrato. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade 

aprovar a minuta do Contrato Interadministrativo de Delegação de Competências -

Transportes Escolares 2020/2021 e respetivo Anexo I. Mais deliberou por unanimidade 

submeter à apreciação e aprovação da Assembleia Municipal. __________ _ 

_ 3.24 - FREGUESIA DE NAVIÓ E VITORINO DOS PIÃES - Contrato Interadministrativo de 

Delegação de Competências - Transportes Escolares 2020/2021 - Aprovação da Minuta do 

Contrato. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar a minuta do Contrato 

Interadministrativo de Delegação de Competências - Transportes Escolares 2020/2021 e 

respetivo Anexo I. Mais deliberou por unanimidade submeter à apreciação e aprovação da 

Assembleia Municipal. _________________________ _ 

_ 3.25 - FREGUESIA DE REBORDÕES SANTA MARIA - Contrato Interadministrativo de 

Delegação de Competências - Transportes Escolares 2020/2021 - Aprovação da Minuta do 

Contrato. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar a minuta do Contrato 

Interadministrativo de Delegação de Competências - Transportes Escolares 2020/2021 e 

respetivo Anexo I. Mais deliberou por unanimidade submeter à apreciação e aprovação da 

Assembleia Municipal. _________________________ _ 
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_3.26 - FREGUESIA DE REFOIOS DO LIMA - Contrato Interadministrativo de Delegação de 

Competências - Transportes Escolares 2020/2021 - Aprovação da Minuta do Contrato. A 

Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar a minuta do Contrato 

Interadmini strativo de Delegação de Competências - Transportes Escolares 2020/2021 e 

respetivo Anexo I. Mais deliberou por unanimidade submeter à apreciação e aprovação da 

Assembleia Municipal. _________________________ _ 

_ 3.27 - FREGUESIA DA RIBEIRA - Contrato Interadministrativo de Delegação de 

Competências - Transportes Escolares 2020/2021 - Aprovação da Minuta do Contrato. A 

Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar a minuta do Contrato 

Interadministrativo de Delegação de Competências - Transportes Esco lares 2020/2021 e 

respetivo Anexo I. Mais deliberou por unanimidade submeter à apreciação e aprovação da 

Assembleia Municipal. _________________________ _ 

_ 3.28 - FREGUESIA DE S. PEDRO D'ARCOS - Contrato Interadministrativo de Delegação 

de Competências - Transportes Escolares 2020/2021 - Aprovação da Minuta do Contrato. 

A Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar a minuta do Contrato 

Interadministrativo de Delegação de Competências - Transportes Escolares 2020/2021 e 

respetivo Anexo I. Mais deliberou por unanimidade submeter à apreciação e aprovação da 

Assembleia Municipal. _________________________ _ 

_ 3.29 - FREGUESIA DE SÁ - Contrato Interadministrativo de Delegação de Competências 

- Transportes Escolares 2020/2021 - Aprovação da Minuta do Contrato. A Câmara 

Municipal deliberou por unanimidade aprovar a minuta do Contrato Interadministrativo de 

Delegação de Competências - Transportes Escolares 2020/2021 e respetivo Anexo I. Mais 

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

_ 3.30 - FREGUESIA DE SANTA COMBA - Contrato Interadministrativo de Delegação de 

Competências - Transportes Escolares 2020/2021 - Aprovação da Minuta do Contrato. A 

Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar a minuta do Contrato 

Interadministrativo de Delegação de Competências - Transportes Escolares 2020/2021 e 

respetivo Anexo I. Mais deliberou por unanimidade submeter à apreciação e aprovação da 

Assembleia Municipal. _________________________ _ 

_ 3.31 - FREGUESIA DA SEARA - Contrato Interadministrativo de Delegação de 

Competências - Transportes Escolares 2020/2021 - Aprovação da Minuta do Contrato. A 

Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar a minuta do Contrato 

Interadministrativo de Delegação de Competências - Transportes Escolares 2020/2021 e 



10 de agosto de 2020 12 

respetivo Anexo I. Mais deliberou por unanimidade submeter à apreciação e aprovação da 

Assembleia Municipal. _________________________ _ 

_ 3.32 - FREGUESIA DE VITORINO DAS DONAS - Contrato Interadministrativo de 

Delegação de Competências - Transportes Escolares 2020/2021 - Aprovação da Minuta do 

Contrato. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar a minuta do Contrato 

Interadministrativo de Delegação de Competências - Transportes Escolares 2020/2021 e 

respetivo Anexo I. Mais deliberou por unanimidade submeter à apreciação e aprovação da 

Assembleia Municipal. _________________________ _ 

_ (04) ASSUNTOS DIVERSOS __________________ _ 

_ 4.1 - PROPOSTA DOS SENHORES VEREADORES DO PLMT - PONTE DE LIMA MINHA 

TERRA - "Regulamento de Concessão de Regalias Sociais ao Corpo de Bombeiros 

Voluntários da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Ponte de Lima" -

Aprovação. A Câmara Municipal deliberou por maioria com dois votos a favor dos Senhores 

Vereadores Dr. Abel Baptista e Dr.i! Maria João Sousa, e cinco votos contra reprovar a 

proposta. O Senhor Presidente da Câmara e os Senhores Vereadores eleitos pelo CDS-PP 

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

quatro, e se considera como fazendo parte integrante da mesma. _________ _ 

_ 4.2 - PRÉMIO A. DE ALMEIDA FERNANDES - Alteração de datas de submissão -

Aprovação. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade autorizar a alteração do prazo 

de submissão de candidaturas para o dia 31 de outubro de 2020. __________ _ 

_ 4.3 - ARENDAMENTO (PARA FINS NÃO HABITACIONAIS) DO ANTIGO POSTO DA POLICIA 

DE VIAÇÃO E TRÂNSITO - QUIOSQUE - Aprovação do Programa de Concurso e Caderno de 

Encargos. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar a abertura do 

procedimento por concurso público, as peças do procedimento, programa de concurso e 

caderno de encargos, relativo ao Antigo Posto da Polícia de Viação e Trânsito - Quiosque. _ 

_ 4.4 - REGULAMENTO DO CONCURSO DE FOTOGRAFIA DA ÁREA DE PAISAGEM 

PROTEGIDA DAS LAGOAS DE BERTIANDOS E S. PEDRO D'ARCOS - Aprovação. A Câmara 

Municipal deliberou por unanimidade aprovar o Regulamento do Concurso de Fotografia da 

Área de Paisagem Protegida das Lagoas de Bertiandos e S. Pedro D' Arcos. 

_4.5 - ARRENDAMENTO DE TERRENO SITUADO NA ÁREA PROTEGIDA DAS LAGOAS DE 

BERTIANDOS E S. PEDRO D'ARCOS - Proposta de Adjudicação à Firma "Trifolium Campus, 

Gestão Agro-Pecuária, Lda." - Aprovação. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade 

adjudicar à Firma "Trifolium Campus, Gestão Agro-Pecuária, Lda." o arrendamento de 
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t erreno rural com a área de 52.220 m2, situado na Área Protegida das Lagoas de Bertiandos e 

S. Pedro de Arcos, com um a renda anual no va lor de 525,00 € (quinhentos e vinte e cinco 

euros). 

_4.6 - PONTE AMIGA - Presente o processo relativo às obras a realizar na residência da 

Senhora Marinha da Rocha Batista, sita na Travessa da Devesa nQ 99, na Freguesia de 

Navió e Vitorino dos Piães, tendo como entidade intermediária a Casa do Povo de Vitorino 

dos Piães. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade atribuir uma comparticipação 

financeira de 1.831,64 € (mil oitocentos e trinta e um euros e sessenta e quatro cêntimos), 

de acordo com a informação técnica, para as obras na residência da Senhora Marinha da 

Rocha Batista, sita na Travessa da Devesa nQ 99, na Freguesia de Navió e Vitorino dos Piães, 

a transferir após a conclusão dos trabalhos, para a Casa do Povo de Vitorino dos Piães, 

inst ituição social intermediária para a execução da obra, mediante informação dos serviços 

t écn icos deste Município, aprovando a sua execução. ____________ _ _ 

_ 4.7 - PONTE AMIGA - Presente o processo relativo às obras a realizar na residência do 

Senhor José da Cunha, sita na Rua da Costa nQ 935, na Freguesia de Refoios do lima, tendo 

como entidade intermediária a Alti-Cepões. A Câmara Municipal deliberou por 

unanimidade atribuir uma comparticipação financeira de 4.874,51 € (quatro mil oitocentos e 

setenta e quatro euros e cinquenta e um cêntimos), de acordo com a informação técn ica, 

para as obras na residência do Senhor José da Cunha, sita na Rua da Costa nQ 935, na 

Freguesia de Refoios do Lima, a transferir após a conclusão dos trabalhos, para a Alti-Cepões 

- Associação Lazer e Terceira Idade, instituição social intermediária para a execução da obra, 

mediante informação dos serviços técnicos deste Município, aprovando a sua execução. __ 

_ 4.8 - CONTRATO DE CONSTITUiÇÃO DO DIREITO DE SUPERFíCIE ENTRE O MUNiCíPIO 

DE PONTE DE LIMA E O CENTRO SOCIAL DE MOREIRA DE LIMA - ASSOCIAÇÃO DOS 

AMIGOS DA ESCOLA - Aprovação. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar 

a minuta do Contrato de Constituição do Direito de Su perfície a celebrar entre o Município 

de Ponte de Lima e o Centro Social de Moreira de Lima - Associação dos Amigos da Escola. _ 

_ 4.9 - EMPREENDIMENTOS TURíSTICOS NO ESPAÇO RURAL, COM A TIPOLOGIA DE CASA 

DE CAMPO E ESTABELECIMENTO DE ALOJAMENTO LOCAL - ARRENDAMENTO - Alteração 

do titular do contrato de arrendamento - Aprovação. A Câmara Mun icipal deliberou por 

unanimidade autorizar a alteração do titular do contrato, passa ndo a constar 

"SHARPUNIVERSE, UNIPESSOAL,LDA". 
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_4.10 - PROINSPECT, LDA. - Solicita autorização para a venda do Lote Um no Lugar de 

Monte de Valas, Freguesia da Queijada à empresa RealityVortex Unipessoal, Lda. -

Aprovação. A Câmara Municipa l deliberou por unanimidade autorizar a empresa 

PROINSPECT, LDA., a vender o prédio urbano, composto de parcela de terreno destinada a 

construção de edifício para atividade industrial/armazém, comércio e serviços, denominado 

Lote um, sito no Lugar de Monte de Valas, Rua do Monte das Valas, na Freguesia de Fornelos 

e Queijada, descrito na Conservatória do Registo predial de Ponte de Lima sob o núm ero 

se iscentos e oiten ta e um - Freguesia da Queijada, inscrito na matriz predial sob o artigo 

472, à empresa RealityVortex Unipessoa l, Lda., nos moldes apresentados, pelo valor de 

24.270,00€, mantendo-se na íntegra as cláusulas estipuladas na escritura de compra e venda 

celebrada a 14 de dezembro de 2018. 

_4.11 - PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO ENTRE O MUNiCíPIO DE PONTE DE LIMA E A 

UTAD UNIVERSIDADE DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO - Curso: Línguas e Relações 

Empresariais - Aluno: João Miguel de Melo Pereira - Aprovação. A Câmara Municipal 

deliberou por unanimidade aprovar o Protoco lo de Cooperação entre o Município de Ponte 

de Lima e a UTAD Universidade de Trás-Os-Montes e Alto Douro - Curso: Língu as e Relações 

Empresariais. ____________________________ _ 

_ 4.12 - PARTIDO SOCIALISTA - Solicita a cedência do Auditório Rio Lima para o dia 04 de 

setembro. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade autorizar a cedência do 

Auditório Rio Lima ao Partido Socialista, no dia 04 de setembro, para reunião plenária de 

militant es. 

_4.13 - ASSOCIAÇÃO DE FUTEBOL DE VIANA DO CASTELO - Ratificação do despacho 

proferido pelo Senhor Presidente da Câmara a 05 de agosto de autorização de cedência do 

Campo do Triunfo. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade nos termos e para os 

efeitos do disposto no número 3, do artigo 352, do Anexo I, da Lei n.2 75/13 de 12 de 

setembro, ratifi ca r o despacho proferido pelo Senhor Presidente da Câmara Municipal a 05 

de agosto de 2020, de autorização de cedência do Ca mpo do Triunfo durante a Época de 

2020/2021 à Associação de Futebol de Viana do Castelo. 

_4.14 - PROPOSTA DO SENHOR VEREADOR DR. PAULO SOUSA - "Atribuição de 

subsídios para o ano letivo 2020/2021" - Aprovação. A Câma ra Municipal deliberou por 

unanimidade aprovar a proposta de atribuição de subsídios para o ano letivo 2020/2021. O 

Senhor Vereador Dr. Abel Lima Baptista ditou para a ata a seguinte declaração de voto: 

"votei favoravelmente a proposta, no entanto, co nsidero que a alínea b) deveria se r 
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reforçada, na medida em que os gestores dos refeitórios estão a se r discriminados 

negativamente." 

_(05) APROVAÇÃO DA ATA EM MINUTA:- Nos termos dos números 3 e 4, do artigo 57º, 

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

reunião, em minuta, para surtir efeitos imediatos. 

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

declarou encerrada a reunião pelas dezasseis horas e trinta minutos. ________ _ 

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

A Secretária, 

Won',- >42 IV~",(}._ Vi 1\0 ) .l &t, ~r 
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~ MUNicíPIO PONTE E) ~ 
TIU"'A NICA DA HUMA"' IDADI!: 

PROPOSTA 

CONSIDERANDO QUE: ;> 
1.º O rio Estorãos é o afluente do rio Lima com maior importância ambienta l e socioeconómica do 

concelho de Ponte de Lima, em resultado da sua relação com: i) a garantia da viab ilidade m 

conjunto de atividades ligadas ao setor primário desenvolvidas na sua bacia ii) a 

manutenção, entre outros, dos habitats e das espécies prioritárias em te s de conservação da 

natureza e da biodiversidade existentes na Área Protegida e <1 na Húmida de Importância 

Internacional das Lagoas de Bertiandos e S. Pedro de Arcos; e iii) o contributo que o mesmo confere 

ao nível da atratividade do território, sendo decisivo no contexto da dinamização das atividades 

económicas do setor turístico; 

2.º Nos últimos anos, no período estival, em resultado da alteração da relação entre a quantidade de 

água superficial e subterrânea, tem sido verificada uma redução na quantidade da água escoada pelo 

curso de água, cuja maior ou menor significância, em termos de impactes socioeconómicos e 

ambientais, tem sido determinada pela quantidade de precipitação que ocorre nesse mesmo período; 

3.º A menor disponibilidade de água no sistema durante o período estival coincide, precisamente, com 

a época em que a procura deste recurso é maior o que, por razões óbvias, levanta um conjunto de 

confli tos entre os usos consumptivos e não consumptivos da água do rio Estorãos; 

4.º Esses conflitos atingiram o seu auge perante a situação anorma l que se verifica no corrente ano e 

que é marcada por um alargado período com ausência de precipitação acompanhado da ocorrência 

de altas temperaturas; 

5.º A redução do caudal do rio Estorãos para níveis nunca antes registados, não poderá apenas ser 

justificada pelo exposto anteriormente estando, certamente, também relacionada com a quantidade 

de água extraída do cu rso de água· pelas captações legais, e eventualmente ilegais, existentes ao longo 

do mesmo; 

6.º Os caudais escoados pelo rio Estorãos, no contexto atual, não permitem assegurar a conservação 

e proteção dos ecossistemas aquáticos tornando-se, assim, evidente a necessidade da definição dos 

regimes de caudais ecológicos para esta massa de água e a consequente sua verificação; 

7.º Estão reunidas todas as evidências que obrigam à identificação da totalidade dos utilizadores 

consumptivos da água do rio Estorãos que, consequentemente, devem tornar-se mais eficientes no 

uso da água, bem como adequar os consumos às necessidades ecológicas que se vão co locando em 

função da dinâmica que vá sendo registada no curso de água; 

8.º De acordo com as projeções climáticas realizadas no âmbito do Plano Intermunicipal de Adaptação 

às Alterações Climáticas do Al to Minho, o que está a ser verificado este ano - ex. diminuição média 

anua l da precipitação, concentração das precipitações no Inverno, aumento do défice hídrico, ondas 

de calor - tenderá a ocorrer com maior frequência em anos futuros, esperando-se uma agudização do 

problema da redução do caudal do rio Estorãos e um aumento da significância dos impactes ambienta is 

e socioeconómicos produzidos na atualidade; 

Te l 258 900 400 · Fax 258 900 4 10· Pra ç a da RepLblice · 4990062 Ponte de Lima · geral@Crnpontedelima.pt ·wwwJ:; 
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PROPONHO que a Câmara Municipal delibere no sentido de ser tomada uma posição junto da en tidade 

a quem compete exercer as funções de Autoridade Nacional da Água, a Agência Port uguesa do 

Ambiente, procurando, em prol da imprescindível manutenção da totalidade dos se rviços dos 

ecossistemas prestados pelo rio Estorãos, que a mesma seja cé lere no processo de identificação das 

causas da redução do cauda l do curso de água e na posterior defi nição de medidas que perm itam 

mitigar o problema ident ifi cado. 

Pa ços do Conce lho de Ponte de Lima, 10 de agosto de 2020, 

O Presidente da Câmara Municipal de Ponte de Lima, 

Victo r Mendes (Eng.º) 
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DAF - Município de Ponte de Lima 

De: 
Data: 

"abel baptista" <abellimabaptista@gmail.com> 
10 de agosto de 202015:38 

Para: <vmendes@cm-pontedelima.pt>; "DAF " Município de Ponte de Lima" <daf@cm-pontedelima.pt>; 
"Maria João Sousalt <mjsousa06@gmail.com> 

Anexar: 
Assunto: 

Esta é a situação que se verificava no Rio Lima.docx 
Poluição Rio Lima 

Exmo. Senhor' 
Presidente da Câmara Municipal de 
Ponte de Lima 
Segue anexo as fotos que demonstram o que referi na reunião de Câmara sobre a poluição que existia 
hoje no rio Lima. 
Atenciosamente. 
Abel Baptista 

10/08/2020 



Esta é a situação que se verificava no rio Lima, muito perto do açude e do embarcadouro do 

Clube Náutico, hoje às 11HOO. Aqui saia em grande quantidade esgoto doméstico direto para o 

rio Lima. 

Este episódio não é único, mas com quantidade, intensidade e duração é muito pouco 

frequente, em particular nesta época de estio. Em anexo estão fotos que demonstram a 

quantidade e mancha que provocou esta descarga. 

Solicito que sejam tomadas as medidas que considere adequadas. 

Ponte de Lima, 10 de agosto de 2020. 

Os vereadores e Ponte de Lima Minha terra -PLMT 

Abel Baptista 

Maria João Sousa 







PEDIDO DE INFORMAÇÃO 

Considerando que a Lei n.º 88/2019, de 3 de setembro, tem por objetivo reduzir o impacto das 

pontas de cigarros, charutos ou outros cigarros no meio ambiente tornando ilegal o descarte em 

espaço público de pontas de cigarros, charutos ou outros cigarros contendo produtos de tabaco. 

Considerando que foi dado um ano às entidades para se adaptarem ao cumprimento da obrigação 

de disponibilização de cinzeiros e equipamentos próprios para a deposição de resíduos de produtos 

de tabaco. 

Considerando que a autarquia é uma das entidades fiscalizadoras e, simultaneamente, abrangida 

pela obrigatoriedade de colocação de equipamentos de recolha dos resíduos do tabaco. 

Considerando que a compete à ASA E e à câmara municipal a instrução dos processos relativos às 

contraordenações e a aplicação das coimas. 

Considerando que no próximo dia 3 de setembro quem atirar beatas de cigarro para o chão poderá 

vir a' pagar uma coima de 25 euros a 250 euros. 

Considerando a proposta de recomendação entregue na reunião de 18 de maio pelos vereadores 

de Ponte de Lima Minha Terra, na qual é sugerida, passo a citar "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"; 

Os vereadores de Ponte de Lima Minha Terra solicitam informação sobre as medidas concretas do 

executivo para o cumprimento da legislação, designadamente a disponibilização de cinzeiros juntos 

dos seus serviços municipais, paragens de transportes e outros espaços públicos da via pública e 

jardins. 

Ponte de Lima, 10 de agosto de 2020. 

Os Vereadores Ponte de Lima Minha - PLMT 

J 
~~be l Baptista 

MJi'" João Sousa 



Declaração de Voto 

Ponto - Proposta do Ponte de Lima Minha Terra - Regulamento de Concessão de 

Regalias Sociais ao Corpo de Bombeiros Voluntários da Associação Humanitária do 

Bombeiros Voluntários de Ponte de Lima 

Na sequência da apresentação da proposta de Regulamento de Concessão de Regalias Sociais ao 

Corpo de Bombeiros Voluntários da Associação Humanitária do Bombeiros Voluntários de Ponte 

de Lima constata-se que a mesma foi apresentada e apreciada em Reunião de Câmara de 27 de 

outubro de 2017, tendo obtido voto contra desde Executivo. A proposta que agora se repete não 

traz efetivamente nada de novo relativamente á que então foi apresentada, assim, também o 

Presidente da Câmara Municipal e Vereadores assumem de forma coerente o mesmo sentido de 

voto pelos motivos que voltamos a repetir: 

Afirmando-se de forma inquestionável o papel desempenhado pelos bombeiros voluntários junto 

das populações, foi consagrado no Programa do XIV Governo o apoio, promoção e dignificação do 

voluntariado e da função social do bombeiro, não sendo esta uma preocupação que surge no 

cenário atual, na verdade ela tem vindo a estar presente a ser objeto de reformas e melhorias desde 

longa data, numa base de corresponsabilidade e articulação entre a Administração Central e as 

Autarquias Locais. Com o objetivo de promover e complementar a proteção social dos bombeiros e 

seus familiares foi criado no âmbito da Liga dos Bombeiros Portugueses (LBP) o Fundo de proteção 

Social do Bombeiro, pela Portaria do Ministério do Interior, de 4 de Junho de 1932. 

O Decreto-Lei n.o 241/2007 de 21 de Junho, que criou Estatuto Social do Bombeiro, veio entre 

outros objetivos, criar um regime jurídico dos bombeiros portugueses determinando deveres e 

direitos, definindo as regalias a que têm acesso e as condições em que esse acesso se concretiza, 

definindo ainda as responsabilidades do Estado e das autarquias locais perante cada uma das 

obrigações resultantes e clarificando as responsabilidades do Fundo de Proteção Social do 

Bombeiro, gerido tal como já referido, pela Liga dos Bombeiros Portugueses. 

Justificou-se posteriormente, passados cerca de 5 anos, que fossem revistos os benefícios 

existentes de molde a reforçar o quadro dos incentivos ao voluntariado, no âmbito do qual é exercida 

a atividade dos corpos de bombeiros, o qual passou pelo alargamento, reforço e melhoria dos 

direitos consagrados no Estatuto Social do Bombeiro. Referimo-nos em concreto aos incentivos 

aprovados através do Decreto-Lei nO 249/2012 de 21 de Novembro que introduziu uma alteração 

ao regime jurídico aplicável aos bombeiros portugueses no território continental, procedendo-se a 

reajustamentos no sentido de uma mais eficaz proteção social e da harmonização de carreiras dos 

bombeiros. 



Estes diplomas estipulam por si só um importante conjunto de direitos e regalias tais como: 

beneficiar de regime próprio de segurança social; receber indemnizações, subsídios e pensões, 

bem como, outras regalias legalmente previstas, em caso de acidente de serviço ou doença 

contraída ou agravada em serviço; beneficiar de seguro de acidentes pessoal; beneficiar de 

vigilância médica da saúde; beneficiar da bonificação em tempo, para efeitos de aposentação ou 

reforma, relativamente aos anos de serviço prestado como bombeiro; regalias no âmbito da 

educação, quer aos bombeiros quer aos descendentes dos bombeiros falecidos; patrocínio 

judiciário; pensão de preço de sangue; aumento de tempo de serviço para efeitos de aposentação; 

bonificação de pensões; regime de proteção social; seguro social voluntário e isenção de 

pagamento de taxas moderadoras no âmbito do Serviço Nacional de Saúde. Para efeitos de 

prestações de doenças profissionais a atividade prestada como bombeiro voluntário considera- se 

equiparada a atividade profissional. 

o Decreto-Lei n. o 64/2019 de 16 de maio veio por sua vez consagrar a atribuição de benefícios 

sociais aos bombeiros voluntários, procedendo á quarta alteração ao Decreto-Lei n.o 241/2007, de 

21 de junho, tendo-se integrado novos benefícios dos quais se destaca o direito ao reembolso de 

50 % das despesas suportadas com berçários, creches e estabelecimentos da educação pré

escolar, da rede pública, da rede do setor social e solidário com acordo de cooperação com o Estado 

e da rede privada, relativas a descendentes em primeiro grau. 

Compete à Liga dos Bombeiros Portugueses, através do Fundo de Proteção Social do Bombeiro, a 

atribuição de muitos dos benefícios descritos. O Fundo de Proteção Social dos Bombeiros tem uma 

verba própria e todos os anos a Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC) transfere verbas do 

programa permanente de cooperação para este fundo, que não é utilizado na sua totalidade. 

Refira-se, ainda relativamente a esta matéria, a isenção prevista no código do imposto sobre o 

rendimento de pessoas singulares (IRS) para as compensações e subsídios postos à disposição 

dos bombeiros pela Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC) e pagos pelas respetivas 

entidades detentoras de corpos de bombeiros. 

Relativamente aos restantes benefícios estipulados na proposta de Regulamento apresentada, as 

comparticipações a conceder serão sempre de carácter económico - financeiro e fora do âmbito do 

Regulamento do Fundo de proteção Social do Bombeiro, só fariam sentido se incidissem 

exclusivamente em situações de necessidade comprovada, ora a insuficiência económica já está 

de uma forma global equacionada nos vários regulamentos sectoriais do Município, bem como, 

noutras iniciativas, sempre que estejam a provocar situações de carência social ou financeira. 

O Município já detém essas ferramentas quer ao nível das taxas, tarifas, bolsas de estudo, ação 

social escolar etc .. Esta é uma forma mais equitativa de abranger todos aqueles que efetivamente í) . 
demonstram ser prioritários no que concerne ao auxilio a prestar pela administração publica. 



Conforme todos sabemos e independentemente da importância do assunto, não nos podemos 

pautar por um leque demasiado largo de prioridades pois, nesse caso, elas deixariam de o ser. 

Será também importante que se refira, no conjunto das regalias propostas, a dúvida sobre a 

legalidade da proposta relativamente à devolução do IMlliquidado aos Bombeiros Voluntários, pois 

na realidade a sua devolução teria de ser considera como uma "isenção". Na verdade e 

independentemente da possibilidade da Assembleia Municipal poder, por proposta da Câmara 

Municipal conceder isenções totais ou parciais relativamente aos impostos e outros tributos 

próprios, conforme previsto no n.o 2, artigo 16° da Lei n.o 73/2013, de 3 de setembro, na realidade 

no caso dos impostos municipais esses benefícios devem ter enquadramento, para o caso em 

concreto, no CIMI ou em estatutos específicos de benefícios fiscais, que balizem aquelas decisões. 

Que seja do nosso conhecimento esse enquadramento não existe. Dessa forma também a 

devolução deste imposto não teria enquadramento na Lei. No entanto, para agregados familiares 

de baixos rendimentos está já prevista a isenção no CIMI. 

Por outro lado e relativamente às Atividades de Animação e Apoio à Família (AAAF) que surgem 

como resposta às necessidades dos agregados familiares para além do período letivo da educação 

pré-escolar, não há lugar ao pagamento de qualquer mensalidade à autarquia por parte das famílias , 

não fazendo por isso sentido o proposto no regulamento em apreço. Poderá sim , haver lugar a 

pagamentos efetuados às Associações de Pais ou outras entidades responsáveis pela dinamização 

desses tempos, ou pagamento de refeições, relativamente aos quais não temos competência para 

decidir sobre possíveis isenções. 

Finalmente, recomendamos tal como oportunamente já o fizemos, que de futuro as propostas que 

tenham implicações em termos financeiros venham acompanhadas de uma estimativa dos custos 

que lhe estão associados, para que a tomada de decisão seja consciente e responsável e avaliada 

a sua viabilidade no contexto do orçamento municipal. Sugere-se, ainda, que seja bem analisada a 

legalidade de cada uma das componentes que a integram e a redundância ou inaplicabilidade das 

mesmas. 

Assim, perante o exposto, o Presidente da Câmara Municipal e Vereadores eleitos pelo CDS-PP 

votam contra a Proposta apresentada pelo Ponte de Lima Minha Terra. 

Ponte de Lima, 10 de agosto de 2020 

o Presidente da Câmara Municipal e Vereadores 
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Geral - Câmara Municipal de Ponte de Lima 

De: 
Enviado: 
Para: 

Assunto: 
Anexos: 

Exmo. Senhor 

abel baptista <abellimabaptista@gmail.com> ~ 
27 de julho de 2020 15:29 
vmendes@cm-pontedelima.pt; DAF - Município de Ponte de Lima; Geral -

Município de Ponte de Lima .sL.- T ~ 
Apoio aos bombeiros -
Regulaemnto de apoio aos bombeiros.docx 

Presidente da Câmara Municipal de 

Ponte de Lima 

Os vereadores eleitos pelo grupo de cidadãos independentes Ponte de Lima Minha Terra - PLMT vêm, para os e~ 

referidos no artigo 532, n. 2, da Lei 75/2013, de 12 de setembro, apresentar a proposta de criação de "RegulamentliY'" 

de Concessão de Regalias Sociais ao Corpo de Bombeiros Voluntários da Associação Humanitária das Bambeir 

Voluntários de Ponte de Lima" para que seja discutida e votada na próxima reunião do executivo municipal. 

Ponte de Lima, 27 de julho 2020 

Os vereadores 

Abe l Baptista 

Francisco Pereira 

Abel Baptista 



Regulamento de Concessão de Regalias Sociais ao Corpo de Bombeiros Voluntários da 
Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Ponte de Lima 

Nota Justificativa 
É de reconhecimento unânime que os bombeiros voluntários prestam um trabalho 

essencial e meritório no socorro das pessoas e animais, na defesa do património público e 
particular, e, muitas vezes, no exercício das suas funções, colocam em rísco as suas próprias 
vidas, tanto em caso de incêndios como em todo o tipo de calamidades ou catástrofes naturais, 
bem como nos diversos tipos de acidentes com os quais se deparam no seu dia-a-dia aquando do 
socorro de vitimas e na defesa de bens, 

Os bombeiros e as bombeiras estiveram, nos últimos tempos, na primeira linha de combate 
à pandemia da SARS-COV2, que provoca a COVID19, correndo riscos sérios de contaminação, 
as que graças ao seu elevado sentido ético e responsabilidade para com a saúde pública 
conseguiram socorrer todos os que precisavam, com proteção, prevenção e cuidado, 

Os bombeiros voluntários são pois, de forma inegável, uma estrutura básica indispensável 
ao socorro à sociedade portuguesa, com amplo enraizamento à comunidade local onde se inserem 
e Ponte de Lima não é, neste caso, exceção, Sendo o seu voluntariado, um voluntariado 
responsável, exercido, formado e informado, 

As dificuldades socioeconómicas que o país atravessou (e de novo volta a atravessar) têm 
obrigado muito dos nossos bombeiros a abandonar a sua atividade nos corpos de bombeiros, 
ausentando-se para outras zonas do país ou até mesmo para o estrangeiro, em busca de novas 
oportunidades que lhes proporcionem maior estabilidade fruto de condições financeiras mais 
vantajosas, Pese embora essas aspirações pessoais serem legítimas, a verdade é que a 
inexistência de incentivos se configura como um entrave à fixação e ao recrutamento de homens 
e mulheres para os bombeiros, 

Por outro lado entendemos que se deve fazer um manifesto, inequívoco e real 
reconhecimento do papel que desempenham os bombeiros voluntários no âmbito da proteção civil. 
Para manifestar esse reconhecimento público nada melhor do que o fazer com a atribuição de 
alguns apoios e regalias, servindo ao mesmo tempo como forma de incentivo ao recrutamento de 
novos efetivos para a corporação, mas também como real e material diferenciação pelo trabalho 
que o bombeiro faz em prol da sua comunidade, 

Atento a esta situação de espírito de altruísmo, solidariedade e, não raras vezes, de 
heroísmo, o Município de Ponte de Lima entende ser este o momento oportuno para criar e 
implementar um conjunto de medidas de apoio, incentivo e reconhecimento aos voluntários que 
integram ou venham a integrar os Bombeiros Voluntários de Ponte de Lima, corporizando-as no 
presente Regulamento de Concessão de Regalias Sociais ao Corpo de Bombeiros Voluntários da 
Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Ponte de Lima, 

Este Regulamento, como instrumento de carácter social que é, visa reconhecer, acarinhar, 
valorizar, proteger e fomentar o exercício de uma nobre atividade em regime de voluntariado, a 
qual assume especial relevância junto da comunidade limiana, criando-se por este meio condições 
para que, por um lado, os jovens adiram a esta nobre causa, e, por outro, todos aqueles que a ela 
já aderiram não a abandonem, mantendo-se antes nos quadros das respetiva corporação, seja em 
regime totalmente voluntário, seja em regime de assalariado, 

Os benefícios resultantes das medidas previstas no Regulamento consideram-se que são 
manifestamente superiores aos custos, na medida em que esta concessão de regalias contribuirá 
para incentivar o voluntariado, reconhecer a nobre função do bombeiro voluntário e ainda pelo 
facto dos bombeiros serem exemplos de abnegação, coragem, dedicação, competência e zelo em 
prol da comunidade, contribuindo para a sua segurança e garantindo, muitas vezes, a única forma 
de socorro que conhecem, 



Nestes termos, ao abrigo dos artigos 112.0, nO 7, e, 241,° da Constituição da República 
Portuguesa, considerando o disposto nas alíneas h) e j) do n,o 2 do artigo 23,° do Anexo I à Lei n.o 

75/2013, de 12 de Setembro, na sua atual redação, as quais consagram que os Municípios 
dispõem de atribuições nos domínios da ação social e da proteção civil, bem como o disposto nas 
alíneas k) e u) do n,o 1 do artigo 33,° e na alínea g) do n,o 1 do artigo 25,° da mesma lei, compete 
à câmara municipal elaborar e submeter à aprovação da assembleia municipal o presente 
Regulamento, uma vez que se trata de um instrumento regulamentar com eficácia externa, 

CAPíTULO I 
Dísposições Gerais 

Artigo 1.° 
Lei habilitante 

O presente regulamento é elaborado ao abrigo dos artigos 112°, n,o 7 e 241 ° da Constituição da 
República Portuguesa, e da conjugação do artigo 23,°, n,o 2, alíneas h) e j), do artigo 25,°, n,o 1, 
alínea g), e, do artigo 33,°, n,o 1, alíneas k) e u), estes do Anexo I à Lei n,o 75/2013, de 12 de 
Setembro, na sua atual redação, 

Artigo 2.° 
Objeto 

O Município de Ponte de Lima pretende estimular os cidadãos do concelho para o exercício do 
voluntariado no âmbito dos Bombeiros Voluntários de Ponte de Lima através da criação de um 
conjunto de incentivos e regalias, 

Artígo 3.° 
Definição 

Para efeitos da aplicação do presente regulamento, consideram-se bombeiros voluntários, adiante 
designados abreviadamente por bombeiros, os indivíduos que, integrados voluntariamente no 
corpo de bombeiros, têm por missão a proteção de vidas humanas e bens em perigo, mediante a 
prevenção e extinção de incêndios, socorro de feridos, doentes, ou ainda de outros serviços 
previstos nos regulamentos e demais legislação em vigor, 

Artígo 4,° 
Âmbito de aplicação 

1 - O presente Regulamento aplica-se a todos os elementos pertencentes ao Corpo de Bombeiros 
Voluntários da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Ponte de Lima, adiante 
designados de beneficiários, os quais preencham, cumulativamente, os seguintes requisitos: 
a) Ter mais de 16 anos; 
c) Pertencer ao Quadro Ativo; 
d) Constar dos quadros homologados pela Autoridade Nacional de Proteção Civil; 
e) Ter completado, no mínimo, um ano de serviço efetivo no Quadro Ativo, em situação de 
atividade, ou de inatividade em consequência de acidente ocorrido no exercício das suas missões 
ou de doença contraída ou agravada em serviço, 
2 - As disposições do presente Regulamento sobre direitos e regalias não se aplicam aos 
Bombeiros no Quadro de Honra e no Quadro de Reserva, assim como aos que se encontrem 
suspensos por acção disciplinar ou outra matéria, 
3 - Os bombeiros que pertençam ao Corpo de Bombeiros Voluntários, mas que não residam no 
Concelho de Ponte de Lima, apenas beneficiarão dos apoios previstos no presente regulamento 
para a área da cultura, educação, desporto e lazer, 

Artigo 5° 
Deveres 



Nas funções que lhe são confiadas os beneficiários deste regulamento estão vinculados ao 
cumprimento dos seguintes principios: 

a) Observar as normas legais e regulamentos aplicáveis aos atos por si praticados; 
b) Atuar com dedicação, competência, zelo, assiduidade e correção; 
c) Cooperar a todos os niveis: municipal, distrital e nacional através dos corpos de 

bombeiros das associações humanitárias dos bombeiros voluntários do concelho com os 
organismos de proteção civil nas diversas iniciativas que visem melhorar a proteção das 
populações e os seus bens, 

CAPíTULO II 
Regalias Sociais 

Artigo 6,· 
Regalias 

Para além do elenco de direitos e regalias legal e regulamentarmente estabelecidas ao nivel 
nacional, os bombeiros voluntários de Ponte de Lima que cumpram os critérios definidos no artigo 
4° beneficiam das regalias especiais constantes dos artigos seguintes, 

Artigo 7,· 
Habitação própria e permanente 

1 - A habitação própria e permanente do bombeiro, localizada na área do concelho, beneficiará 
das seguintes regalias: 

a) Isenção das taxas administrativas municipais devidas pela realização das operações 
urbanísticas de construção, reconstrução, ampliação, conservação, beneficiação e utilização; 

b) Isenção das tarifas e taxas administrativas municipais devidas pela ligação à rede de 
abastecimento de água e à rede de drenagem de águas residuais domésticas; 

c) Devolução de 100 % do Imposto Municipal Sobre Imóveis (IMI) liquidado, aplicável após 
apresentação de documento comprovativo de liquidação, 
2 - Beneficiar de programas de incentivo à fixação de população que venham a ser adotados, 
3 - As regalias previstas na alínea b) do n,· 1 não abrangem as tarifas e taxas devidas pelo 
restabelecimento da ligação na sequência de corte ou suspensão do serviço, 

Artigo 8.· 
Equípamentos Municipais 

1- Isenção das tarifas no acesso e utilização das equipamentos municipais; 
2 - Esta regalia é extensiva aos elementos do agregado familiar que sejam menores de idade, 

Artigo 9.· 
Educação e Tempos Livres 

1 - Isenção da mensalidade devida pela frequência das Atividades de Animação e Apoio à Família 
em estabelecimentos de ensino pré-escolar e do primeiro ciclo do ensino básico, 
2 - Isenção do pagamento da mensalidade de alimentação escolar para descendentes diretos do 
beneficiário, que frequentem o pré-escolar ou a escolaridade obrigatória em estabelecimento de 
ensino sito no concelho de Ponte de Lima, 
3 - Atribuição de uma Bolsa de Estudo (até conclusão da sua formação escolar e/ou académica), 
no valor de 75 euros mensais, a filhos de bombeiros falecidos em serviço, ou por facto de doença 
crónica contraida no desempenho das suas funções, 
4 - Acesso gratuito a todos os espetáculos promovidos pelo município, 

Artigo 10.· 
Outros Apoios 



Prioridade, em caso de igualdade de condições sociais e de candidatura, na atribuição de 
habitação social promovida pela câmara municipal. 

CAPíTULO III 
Procedimento de Atribuição de Regalias Sociais 

Artigo ii.· 
Procedimento 

1 - A atribuição dos benefícios constante do presente regulamento depende sempre de pedido 
expresso a formular pelo interessado, mediante requerimento solicitado e entregue posteriormente 
no serviço de atendimento, dirigido ao presidente da câmara municipal, do qual deverá constar, 
designadamente: 

a) Nome, morada, estado civil, profissão, data de nascimento, número do bilhete de 
identidade ou do cartão de cidadão e número de identificação fiscal; 
b) A composição do agregado familiar com a indicação do nome, data de nascimento, de 
cada um dos membros e dos respetivos números de identificação fiscal; 
c) Categoria de bombeiro, número mecanográfico e data de admissão; 
d) Indicação de estar na situação de atividade no quadro, ou de inatividade em 
consequência de acidente ocorrido no exercício das suas missões ou de doença contraída 
ou agravada em serviço; 
e) Indicação dos direitos ou regalias a que se candidata. 

2 - O requerimento referido no número anterior deve ser acompanhado dos seguintes 
documentos: 

a) Documentos que provem a residência do próprio e dos descendentes diretos menores 
de idade; 
b) Declaração do comandante do corpo de bombeiros a atestar que o requerente em causa 
tem direito a usufruir dos apoios sociais referidos neste regulamento e não está sujeito a 
nenhuma ação disciplinar interna; 
c) Fotocópia da Ficha Individual de Bombeiro, do Recenseamento Nacional dos 
Bombeiros Portugueses atualizada; 
d) Para efeitos de reembolso do IMI o bombeiro deverá apresentar tambêm o documento 
comprovativo da propriedade da habitação. 

3 - Atendendo à natureza do benefício, a câmara municipal de Ponte de Lima, poderá solicitar 
outros documentos e informações que se mostrem necessários para a respetiva concessão. 
4 - Sempre que o processo esteja devidamente instruído com os documentos referidos no número 
2 do presente artigo, a câmara municipal de Ponte de Lima comunica aos interessados o resultado 
da sua apreciação. 

CAPíTULO IV 
Disposições Finais 

Artigo 12.· 
Identificação dos Beneficiários 

1 - Os beneficiários do regime consagrado no presente Regulamento passarão a constar de uma 
lista designada por "Lista de Beneficiários de Regalias Sociais Concedidas aos Bombeiros 
Voluntários de Ponte de Lima", que será criada e mantida na Divisão Administrativa e Financeira 
(DAF). 
2 - A listagem será atualizada sempre que um cidadão passe ou deixe de ser beneficiário. 
3 - A Divisão Administrativa e Financeira da câmara municipal, remeterá a lista e as suas 
atualizações à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Ponte de Lima. 



4 - A Divisão Administrativa e Financeira da câmara municipal emitirá documento que prove o 
benefício concedido e entregará esse documento ao beneficiário que servirá de prova, 
designadamente, para acesso aos espaços municipais. 

Artigo 13.0 

Encargos Financeiros 
Os encargos financeiros suportados pela câmara municipal de Ponte de Lima com base na 
execução do presente Regulamento serão cobertos por rubrica a inscrever, anualmente, no 
orçamento municipal. 

Artigo 14.0 

Duração dos benefícios 
1 - Os benefícios serão concedidos pelo período de 1 ano, a contar da data do deferimento da 
pretensão e apenas enquanto se verificarem as condições do deferimento. 
2 - Os beneficiários ficam obrigados a comunicar ao municipio de Ponte de Lima qualquer 
alteração das condições que conduziram à atribuição do benefício. 
3 - Findo o prazo constante do n.o 1, o benefício concedido será renovável, mediante a 
apresentação de novo pedido. 
4 - Os benefícios consagrados neste regulamento são cumulativos com outros beneficios ou 
incentivos que possam ser atribuídos. 
5 - No caso do município de Ponte de Lima tomar conhecimento, por informação do Corpo de 
Bombeiros ou por outra via, da alteração das condições que levaram à atribuição do benefício, 
este será imediatamente anulado, até esclarecimento cabal da situação, podendo o beneficiário 
ser responsável pela devolução dos montantes indevidamente recebidos. 

Artigo 15.0 

Aceitação das condições 
Ao aderir aos benefícios consagrados neste Regulamento, o beneficiário aceita as condições nele 
estabelecidas, bem como outras que vierem a ser determinadas pela câmara municipal, obrigando
se ao seu cumprimento. 

Artigo 16.0 

Aplicação e Vigência do Regulamento 
1 - As dúvidas e os casos omissos suscitados pela aplicação do presente regulamento serão 
decididos por despacho do presidente da câmara municipal. 
2 - O presidente da câmara municipal pode delegar as competências consagradas neste 
regulamento. 
3 - A câmara municipal de Ponte de Lima pode, a todo o tempo, propor a revogação deste 
regulamento, fundamentando a sua deliberação. 

Artigo 17.0 

Entrada em Vigor 
Este Regulamento entra em vigor 30 dias após a publicação em Diário da República. 



Q .I 

Proposta de atribuição de subsídios para o ano 

o Município de Ponte de Lima tem vindo a execu~ onjunto de políticas com enfoque na 

criança e na sua educação, desde o ~jr1'ii'Pré-escolar ao ensino básico do 19 ciclo e 

assumindo ainda competências e funç/es definidas pela Le i n. 975/2013, de 12 de setembro, na 

sua redação atual. Algumas dessas políticas/competências assentam numa base financeira 

efectuada através de subsídios. 

Assim, propõe-se que seja efetuada a transferência dos mesmos a dois sujeitos: aos 

Agrupamentos de Escolas do Concelho de Ponte de Lima e aos Gestores de Refeitórios. 

1) Aos Agrupamentos de Escolas do Concelho de Ponte de Lima, que por sua vez serão 

responsáveis da dotação a cada estabelecimento de educação pré-escolar e 19 ciclo do 

ensino básico, conforme as seguintes disposições: 

a) Atribuição de 250,00 ( por sa la de aula; sala de atividades; sala de professores; sala de 

expressões; biblioteca e polivalente; para despesas com atividades escolares e de 

funcionamento (aquisição de material de desgaste; manutenção e apetrechamento de 

espaços e equ ipamento áudio e fotográfico); 

b) Atribu ição de 5,00 ( por aluno para a realização de actividades alusivas ao período 

natalício (adereços, roupas, cenários, entre outros); 

c) Atribuição de 10,00 ( por aluno, por ano letivo para a realização de visitas organizadas 

pelo estabelecimento de ensino, sem cedência do autocarro municipal. 

As verbas anteriormente referida s devem ser transferidas em duas tranches: 1ª tranche 

em setembro de 2020, 2ª tranche em janeiro de 2021. 

2) Aos Gestores de Refeitórios: 

a) Atribuição de 5,00 ( por mês por aluno do pré-escolar à entidade gestora do 

prolongamento de horário, de forma a garantir o lanche aos alunos que o frequentam; 



b) Transferência da verba correspondente aos encargos resu ltantes com a segurança 

socia l suportados pelo gestor referente (desde que este não esteja concessionado) até 

dois traba lhadores a desempenhar funções nos estabelecimentos de ensino no 1º 

Ciclo e Jardins de Infância do conce lho; 

c) Transferência da verba co rrespondente aos encargos resu ltantes com a segurança 

socia l suportados pelo gestor referente (desde que este esteja concessionado) até um 

trabalhador a desempenhar funções nos estabelecimentos de ensino no 1º Ciclo e 

Jardins de Infância do concelho; 

As verbas anteriorm ente referidas devem ser transferidas mensa l ou trimestra lmente após 

a apresentação de mapas mensa is de refeições devidamente preench idos e com a 

ind icação dos alunos que f requentam o prolongamento de horário bem como a 

apresentação de comprovativos de pagamentos à Segura nça Social. 

As Associações de Pais que são abrangidas por estes apo ios devem remeter o Plano de 

Atividades e Orçamento o Re latório de Atividades e Contas aprovados, correspondentes 

ao ano em vigor. 

O Vereador da Educaçã unicipal de Ponte de Lima 



Subsidias EB 1 2020/2021 

I DE ESCOLAS DE PONTE DE LIMA 

0 ,2 alunos nll de sa las 
•• ,~;;;,v~)"" 
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·E:'~~'; ~~j' I ESCOLAS n.' , I,nos n' de sa las 50% verba sa la 50% festa natal (S€j lia€) 

icE 'e;to" 79 la 2 500,00 E 1250,00 E 1073,53 • 395,00 E 790,00' 3 508.53€ 

ICE Gandra 62 8 'MnM' 1000,00 E 842,52€ 310,00 E 620,00 E 2772,5H 

EB 1 Ponte de 242 18 4500,00 E 2250,00 E 3288,54 E 1210,00 E ,,,n M' 9 168,54€ 

IE81 33 2 500,00 • 250,00 • 448,44 E 165,00 € 330,00 E I 193,44( 

ICE R;be;ra 74 la "nn no, 1250,00 E 1 005,59' 370,00 € 740,00 E 3365,59 E 

ICE Trovela 80 la "nn nn, 1250,00' 1087,12 • 400,00 E 800,00 € 3537,12 € 

u h I 570 58 14 500,00' 7250,00 • 7745,73 E ,,,nnn , 5 700,00 ( """H 
I DE ESCOL ; OE 

I ESCOLAS 
.er~;;Oo~) 

50% festa natal (S€) 
VISIl' esmoo 

vE:'~~'; ~~;' n.!! alunos n2 de salas 50% verba sala IIO€) 

ICE Freixo 122 14 3500,00 E 1750,00 E 1 657,86 E 610,00 E 1220,00 E 5237,86 E 

IEB I Po;"es 29 2 500,00 E 250,00 E 394,08 E ~,OO~ . 290,00 E 1079,08 ( 

icE Vltor;no de 32 l a 2500,00 E 1250,00 E 434,85 E 160,00 E 320,00 E 2154,8SE 

, I 183 26 6500,00 • 3250,00 € 2486,79 E 915,00 • 1830,00 ( 8481,79 ( 

IrOTAI. 1252 146 " " 17013AH U 60,OO€ , 5400,43' 



Subsidi as Jardim de Infância 2020 / 2021 

AGRUPAMENTO OE ESCOLAS DE ,!M' 

IJAROIN S n,lI alunos n2 de salas (250 €;~' 50% verba sa la 
v"u~~;n" 

festa natal (S€) 
vom(:~~;uuu ~:;~:~'í~I ' 

ICE Corr, lhã 64 6 1 500,00 < 750,00 < 720,45 < 320,00 < 640,00 < 2430,45 < 

ICE Facha 88 6 1500,00 < 750,00 < 990,62 < 440,00< 880,00 < 3060,62< 

152 12 3000,00 € 1500,00 € 1711,06< 760,00< 1520,00 € 5491,06 € 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE ARCOZHO 

IJAROIN5 n, lI alunos n2 de salas ""~::oo~)"" 50% ve rba sa la 
." u~~~.n" 

festa 
v''';:;;;uuu ~:;~:~'í~I ' 

ICE Lagoas 81 6 1500,00 < 750,00 < 911,82< 405,00< 810,00 < 2876,82< 

IJI Brandara 15 2 500,00 < 250,00 € 168,86 € 75,00 € 150,00 € 643,86 € 

IJI Calheiras 12 2 500,00 € 250,00 € 135,08 € 60,00 < 120,00 < 565,08 € 

IJI C,põe, 34 2 500,00 < 250,00 € 382,74< 170,00 € 340,00 < 1142,74 € 

ICE Refoios 26 6 1500,00 € 750,00 < 292,68 € 130,00 € 260,00 < 1432,68 € 

IJI Arcozelo 63 5 1 250,00 € 625,00 < 709,19€ 315,00 < 630,00 < 2279,19 € 

231 23 5750,00 € 2875,00€ 2600,37€ 1155,00€ 2310,00€ • • ân,,. 

AGRUPAMENTO OE ESCOLAS ANTONIO FEIJO 

ver~::oo~t"a v"o~~~a nça v,,,,, tstuOO 

~:;~;~'í~' iARmN< n,lI alunos nSl de sala s 50% verba sala festa Natal (5€) (10€1 

UI Fei tosa 75 6 1 500,OO€ 750,00 € 844,28 € 375,00 < 750,00 € 2719,28 € 

;JI Trovela 47 6 1500,00-,- 750,00 € 529,08 € 235,00 € 470,00 € 1 984,08 € 

JI Gandra 32 6 1 "111 00 f 750,00€ 360,22 € 160,00 < 320,00 € 1 590,22< 

JI Ponte de U, 108 6 1 500,00 < 750,~ 1215,76 € ~40,00€ 1080,00 < 3585,76 € 

JI 21 1 250,00 € 125,00 € ~< 1()5,00 € 210,00 € 676,40 € 

JI Ribei ra 43 5 1250,00 € 625,00 € 484,05 € 215,00 '- 430,00 < 1 754,05 € 

I 326 3D M' 3750,00€ 3669,78 € 1630,00 € 3260,00 € 12 309,78 € 

""~:~ 
,o,; 

V"'O"" 
festa Natal (S€) 

v",;:;;;uoo 
Jardim (€) JARDINS n ,1I alunos nll de salas 50% verba sa la 50% 

JI Freixo .. 5 1250,00 € 625,00 < 495,31 € 220,00 € .. O,OO€ 1780.31€ 

JI Poiares 21 1 250,00 € 125,00 < 236,40 € 105,00 < 210,00 € 676,40 € 

JI 5andiãe, 28 2 500,00 € 250,00€ 315,20 < 140,00 < 280,00 € 985,20 € 

JI ' I 25 4 1 DOO,OO€ 500,00 < 281,43 < 125,00€ 250,00 € 1 156,43 < 

118 12 3000,00€ 1500,00< 1328,33 € 590,00€ 1180,00€ 4598,33 € 

TOTAL 827 n ,.,"'M. ........ 9lO9,54€ .".-... , 8270.0'0 ( 31 33l1,S4€ 



- D E C L A R A ç Ã O -

Declaro que SUBSIDIOS EBl E JI ANO DE 2020(AGRUP ESCOLAS 
PLIMA, AGRUP ESCOLAS ARCOZELO , AGRUP ESCOLAS ANT FEIJÓ E AGRUP ESCOLAS DE 
FREIXO), tem cabimento no orçamento do ano corrente na seguinte rúbrica : 

Orgânica - 05 DIVISÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA 

Capítulo - 04 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 

Grupo - 05 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 

Artigo - 01 CONTINENTE 

Número - 08 OUTROS 

Alínea O 

com a dotação global de 520 . 501 , 00 e o saldo existente nesta data é de 
73.438 , 14 . 

Mais declaro que ficou cativa na respectiva conta corrente a 
verba no valor de 85 . 382,97 (OITENTA E CINCO MIL TREZENTOS E OITENTA E DOIS 
EUROS E NOVENTA E SETE CÊNTIMOS) . 

Ponte de Lima , 30 de JULHO de 2020 

i Coordenadora Técnica, 

~ÁÁÀÁ~ 
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