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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 21 de setembro de 2020 e aprovada a 06 de 

outubro de 2020. ____________________ _ 

__ Para constar e para os devidos efeitos se lavra o presente ed ita l, que vai 

ser afixado nos lugares de estilo e no site do Município de Ponte de Lima, 

www.cm-pontedelima.pt. ____________________ _ 

Ponte de Lima, 06 de outubro de 2020. 

O Presidente da Câmara Municipal de Ponte de Lima, 

-
Victor Mendes (Eng.O) 
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21 de setembro de 2020 

REUNIÃO DA CÂMARA MUNICIPAL 

DE 

PONTE DE LIMA 

Data da reunião: 21 de setembro 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 

Eng!! Vasco Nuno Magalhães Velho de Almeida Ferraz 

Dr.ª Maria João Lima Moreira Sousa 

Dr. Paulo Jorge da Cunha Barreiro de Sousa 

2 

FALTAS: A Senhora Vereadora Dr.ª Ana Maria Martins Machado não esteve presente 
na reunião da Câmara Municipal, por se encontrar de férias, tendo sido justificada a 
sua falta. 

Início da Reunião: Quinze horas 
Encerramento: Dezasseis horas e trinta minutos 

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

Prestou Colaboração Técnica: M- Guilhermina Franco 

Resumo Diário de Tesouraria: 
Saldo ..................... 8.231.583,36 Euros 

OBS: A Ata foi aprovada por minuta 

./ 
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/ 
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_PERíODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA: ______________ _ 

_ O Senhor Presidente no uso da palavra propôs um Voto de Pesar, pelo falecimento de 

D. Anacleto Cordeiro Gonçalves de Oliveira, o qual fica anexo à presente ata, como 

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

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

conhecimento à família, à Diocese e ao Arciprestado de Ponte de Lima. _______ _ 

_ O Senhor Presidente da Câmara Municipal de Ponte de Lima no uso da palavra, 

considerando que a próxima reunião ordinária coincide com o feriado do 5 de outubro, 

propôs que a reunião da Câmara Municipal se realizasse no dia 6 de outubro às 10hOOm, no 

mesmo local. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar o proposto. __ _ 

_ Intervenção dos Vereadores: _____________________ _ 

O Senhor Vereador Dr. Abel Lima Baptista no uso da palavra apresentou as 

intervenções que ficam anexas à presente ata como documentos número dois, três e quatro, 

e se considera como fazendo parte integrante da mesma. 

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

esclarecimentos tidos por convenientes. 

_ORDEM DO DIA: Presente a ordem de trabalhos, foram tomadas as seguintes resoluções 

acerca dos assuntos dela constantes. ____________________ _ 

_ (01) APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO ANTERIOR: - A Câmara Municipal em 

cumprimento do disposto no número 2, do artigo 57Q, da Lei n. Q 75/2013, de 12 de 

set em bro, e sem prejuízo da sua prévia aprovação sob a forma de minuta, para efeitos do 

disposto nos números 3 e 4 do citado artigo, deliberou por unanimidade aprovar a ata da 

reunião realizada a 7 de setembro de 2020, pelo que vai a mesma ser assinada pelo Exmo. 

Senhor Presidente e pela Secretária. ____________________ _ 

_ (02) OBRAS PARTICULARES __________________ _ 

_ 2.1 - PROCESSO DE LOTEAMENTO NQ 66/78 - Pedido de alteração ao alvará de 

loteamento nQ 66/78 - Lote nQ 4, na Rua da Porta de Braga, 46, Freguesia da Arca e Ponte 

de Lima - Requerente: João Paulo Soares Fiúza Branco - Promoção de consulta aos 

proprietários por edital, conforme o disposto no nQ 3 do art.Q 6Q do RME. A Câmara 

Municipal deliberou por unanimidade promover a consulta aos proprietários por edital, 

conforme o disposto no nQ 3 do art. Q 6Q do RME, Processo de Loteamento nQ 66/78 - Pedido 
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de alteração ao alvará de loteamento nQ 66/78, Lote nQ 4, na Rua da Porta de Braga nQ 46, na 

Freguesia da Arca e Ponte de Lima - Requerente: João Paulo Soares Fiúza Branco. ___ _ 

_ (03) OBRAS PÚBLlCAS ____________________ _ 

_ 3.1 - EMPREITADA DE "REQUALIFICAÇÃO DO CENTRO cíVICO DE ESTORÃOS" 

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 ap rovar 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 180 

dias. Mais deliberou por unanimidade no cumprimento do n.Q 2 do artigo 46. Q - 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 em obra, 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 desresponsabil ização 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 74Q, n. Q1, aI. b); 

designar como júri do procedimento os segu intes elementos: como Presidente a Senhora 

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

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

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

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

Luís Miguel Pereira; designar como gestor do contrato o Eng. Q Rui Miguel Cunha M elo. O 

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

"Voto favoravelmente porque me foi ga rantido que não era necessá rio o parecer da Direção 

Geral da Cultura do Norte." A Senhora Vereadora Dr.ª Maria João Sousa su bscreveu a .~ 

declaração de voto do Senhor Vereador Dr. Abel Lima Baptista. __________ _ 
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_3.2 - EMPREITADA DE "REQUALIFICAÇÃO DO LARGO DO FREIXO" - 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 180 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 a Senhora Vice-Presidente Eng.ª Mecia Sofia Alves Correia 

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

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

Eng.Q Rogério Margalho Pereira; como vogais suplentes OS Técnicos Superiores Eng. Q João 

Jácome Fernandes de Almeida Fornelos e Eng. Q Luís Miguel Pereira; designar como gestor do 

contrato o Eng. Q Rui Miguel Cunha Melo. _________________ _ 

_ 3.3 - EMPREITADA DE "CENTRO CIVICO DE POIARES - PARQUE DE ESTACIONAMENTO" -

Adjudicação e aprovação da Minuta do Contrato. A Câmara Municipal deliberou por 

unanimidade aprovar o Relatório Final, adjudicando a empreitada "Centro Cívico de Poiares 

- Parque de Estacionamento", à empresa "Monte & Monte, S.A., pelo valor total de 

169.910,32 euros (cento e sessenta e nove mil novecentos e dez euros e trinta e dois 

cêntimos), mais IVA à taxa legal em vigor. Mais deliberou por unanimidade aprovar a 

minuta do contrato. __________________________ _ 

_ 3.4 - EMPREITADA DE "CENTRO CIVICO DE CABAÇOS E FOJO LOBAL" - Adjudicação e 

aprovação da Minuta do Contrato. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar 

o Relatório Final, adjudicando a empreitada "Centro Cívico de Cabaços e Fojo Lobal", à 

empresa "Monte & Monte, S.A., pelo valor total de 169.524,72 euros (cento e sessenta e 

nove mil quinhentos e vinte e quatro euros e setenta e dois cêntimos), mais IVA à taxa legal 

em vigor. Mais deliberou por unanimidade aprovar a minuta do contrato. ______ _ 

_ (04) JUNTAS DE FREGUESIA __________________ _ 

_ 4.1 - JUNTA DE FREGUESIA DE ANAIS - Solicita apoio financeiro para colocação de 

relva sintética no Campo da Cegonha - Aprovação. A Câmara Municipal deliberou por 

unanimidade atribuir uma comparticipação financeira no montante de 347.630,04 euros 

(trezentos e quarenta e sete mil seiscentos e trinta euros e quatro cêntimos) destinada a 
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comparticipar a obra de "Colocação de Relva Sintética no Campo da Cegonha", mediante 

protocolo a estabelecer com a Freguesia de Anais. _______________ _ 

_ (05) ASSUNTOS DIVERSOS __________________ _ 

_ 5.1 - PRESCRiÇÃO DE DÉBITOS ANO 2011 - Aprovação. A Câmara Municipal deliberou 

por unanimidade declarar a prescrição dos débitos do ano de 2011 constantes da listagem 

apresentada. _____________________________ _ 

_ 5.2 - COMISSÃO NACIONAL DE PROMOÇÃO DOS DIREITOS E PROTECÇÃO DAS 

CRIANÇAS E JOVENS - CNPDPCJ: Cedência do Auditório Municipal para cursos de formação 

- sessões temáticas, nos dias 13 e 14 de outubro. A Câmara Municipal deliberou por 

unanimidade autorizar a cedência do Auditório Municipal nos dias 13 e 14 de outubro à 

CNPDPCJ, para a realização de cursos de formação - sessões temática s, no período 

compreendido entre as 09:30 e as 13:00 e da parte de tarde entre as 14:00 e as 17:30 horas. 

Mais deliberou por unanimidade autorizar a cedência do espaço Clara Penha à CNPDPCJ, 

para a realização de cursos de formação, nas seguintes datas: 29 de setembro de 2020, 16 

de março de 2021, 3 e 4 de novembro de 2020, 6 e 7 de abril de 2021, 17 e 18 de novembro 

de 2020, 20 e 21 de abril de 2021, 2 de dezembro de 2020, 4 de maio 2021, 8 de abri l 2021 e 

27 de abril 2021, no período compreendido entre as 09h30m -13hOOm; 14hOOm -17h30m. 

_5.3 - CONTRATO PARA ALOCAÇÃO DE VERBAS NO ÂMBITO DO PROGRAMA 

PROTRANSP - Aprovação da proposta de minuta. A Câmara Municipal deliberou por 

unanimidade aprovar a proposta da minuta do Contrato para alocação de verbas no âmbito 

do programa PROTRANSP. 

_5.4 - PROPOSTA DE NÃO-ACEITAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS EM 2021 

PREVISTAS NO DECRETO-LEI N.º 21/2019, DE 30 DE JANEIRO, E DECRETO-LEI N.º 23/2019, 

DE 30 DE JANEIRO, PUBLICADOS NO ÂMBITO DA LEI N.º 50/2018, DE 16 DE AGOSTO -

Aprovação. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar a proposta do Senhor 

Presidente da Câmara Municipal, propondo, face ao disposto na Lei nº 50/2018, de 16 de 

agosto e ao abrigo do Decreto-Lei nº 56/2020, de 12 de agosto que veio prorrogar o prazo 

para a assunção universal das competências no domínio da Educação e da Saúde e para as 

deliberações de não-aceitação para o ano de 2021 dessas mesmas competências, à 

Assembleia Municipal que delibere não pretender exercer em 2021 as competências 

previstas no Decreto-Lei nº 21/2019 e no Decreto-Lei nº 23/2019, ambos de 30 de janeiro de 

2019, na medida em que entende este Município não estar assegurado, através do Decreto 

em causa, o cump rimento dos princípios e garantias previstos no Art.º 2 da Lei nº 50/2018, 
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nem considerados os meios adeq uados e necessá rios à prossecução do quadro de 

atribuições e competências que lh es é cometido nos termos da lei, relembrando que a Ca rta 

Europeia da Autonomia Loca l (ratificada pela Resolução da Assembleia da República nº 

28/90, de 23 de outubro) estabelece no art.º 9.º, n. º 2 "que os recu rsos financeiros das 

autarquias locais devem ser proporcionais às atribuições previstas pela Constituição ou por 

lei " o que não se pode de momento verificar e avaliar. _____________ _ 

_ 5.5 - PROPOSTA DO SENHOR PRESIDENTE DE CÂMARA - Proibição da realização de 

festas, romarias e eventos equiparáveis, emissão de licenças de ruído, alargamento de 

horário, arraial, recinto e licenças para lançamento de fogo-de-artifício até 31 de 

dezembro, bem como da festa da passagem de ano - Aprovação. A Câmara Municipal 

deliberou por unanimidade aprovar a proposta do Senhor Presidente da Câma ra no sentido 

de proibir a rea lização de festa s, romarias e eventos equiparáve is que envo lvam o 

aglomerado de pessoas, até ao dia 31 de dezembro; a rea lização da festa de passagem de 

ano; bem como a emissão de licenças de ruído, alargamento de horário, arraial, recinto e 

licenças para lançamento de fogo-de-artifício (com exceção do lançamento dos vu lga rmente 

designados de "morte iros"), fazendo fa ce aos graves ri scos de saúde pública associados à 

propagação da pandemia do COVID 19, no Concelho de Ponte de Lima. O Senhor Vereador 

Dr. Abel Lima Baptista ditou para a ata a seguinte decla ração de voto: "Por mim, poderia ter 

fi cado de fora o lançamento do fogo-de-artifício." _______________ _ 

_ (06) ATRIBUiÇÃO DE SUBsíDIOS ________________ _ 

_ 6.1 - ASSOCIAÇÃO CAIS DO LETHES - Atribuição de apoio financeiro para realização da 

obra de instalação de um centro de apoio familiar e aconselhamento parental no espaço 

cedido pela Câmara Municipal, edifício da antiga escola primária de Fontão. A Câmara 

Municipal deliberou por unanimidade atribuir um subsídio até ao montante máximo de 

8.127,00 euros (oito mil ce nto e vinte e sete euros), correspondente a 20% do valor de 

investimento necessário à rea lização das obras, destinado a cust ea r despesas com a 

instalação de um centro de apoio f amiliar e aconselhamento parenta l no edifício da antiga 

escola primária de Fontão, mediante a celebração de protocolo a estabelecer. ____ _ 

_ (07) ESPAÇO DE INTERVENÇÃO ABERTO AO PÚBLICO: Não se registaram intervenções. _ 

_ (08) APROVAÇÃO DA ATA EM MINUTA:- Nos termos dos núm eros 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. 
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_ENCERRAMENTO:- Nada mais havendo a tratar, o Excelentíssimo Presidente da Câmara 

declarou e ncerrada a reunião pelas dezasse is horas e trinta minutos . ________ _ 

__ Para constar se lavrou a presente ata que, li da e achada conforme, vai se r assinada._ 

OPtS:J~r~l1t~e~, ========--___ ~ 

A Secretária, 

~ ~",,J., \k.(lo ,.\Jc<h Ar 
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---Voto de Pesar 
'Z \ . C' .,., . <-= 

O Município de Ponte de Lima vem manifestar o mais profundo sentiment~ 
de pesar pela morte inesperada de D. Anacleto Cordeiro Gonçalves de 

Oliveira (1946-2020). Tratacse de uma perda irreparável para a Diocese 

Viana do Castelo e para a Igreja Portuguesa, o desaparec~ o deste 

Prelado que há dez anos a Santa Sé nomeou Bispo Titulafda Diocese de 

Viana do Castelo e que ainda recentemente celebrou o Jubileu Sacerdotal. 

Neste momento tão doloroso, em que endereçamos as mais sentidas 

condolências à família de D. Anacleto Oliveira, reconhecemos o papel a 

todos os níveis meritório de D. Anacleto de Oliveira, nos campos da liturgia 

e da espiritualidade, assim como na interpretação e tradução do texto 

bíblico. 

Considerando os seus feitos, como também as suas qualidades humanas, a 

sua bondade, o seu espírito altruísta e conciliador, como grande cristão que 

era, a sua preocupação constante em contactar com as comunidades 

católicas e com a população perante quem se sentia um verdadeiro Pastor, 

PROPONHO um Voto de Pesar, pelo falecimento de D. Anacleto Cordeiro 

Gonçalves de Oliveira, lamentando a perda, e transmitir à sua família, à 
Diocese e ao Arciprestado de Ponte de Lima sentidas condolências. 

Ponte de Lima, 21 de setembro de 2020, 

O Presidente da Câmara Municipal de Ponte de Lima, 

:::::::==--= 
Victor Mendes 

Tel 25B 900 400· Fax 258 900 410 · Preço de RepUblica · 4990062 Ponte de UIl16' gerel@Cmpontedetime.pt·www.cm-pontedelime.pt 



Senhor Presidente 

Como bem sabe alertei, no passado mês de agosto, nesta câmara municipal para a necessidade 

de serem feitos todos os esforços para que o transporte escolar dos nosso alunos decorresse de 

forma a que não criasse nenhum constrangimento e, sobretudo, fosse feito de forma segura 

face à situação pandémica em que nos encontramos. 

Na passada semana iniciaram-se as aulas e as escolas elaboraram planos de contingência, no 

seguimento de normas emanadas pelo próprio ministério da educação e da DGS, plano esse que 

deixou satisfeito os pais, professores, alunos e pessoal não docente. 

Infelizmente o mesmo não se passa com os transportes escolares, responsabilidade direta e 

exclusiva da câmara municipal. 

Além de haver alunos que não têm transporte escolar porque as empresas suspenderam os 

circuitos públicos de que eram concessionários, os concessionários continuam a transportar 

alunos em excesso de lotação, hoje mesmo confirmei isso na saída dos alunos na paragem da 

Via Foral D. Teresa em Ponte de Lima, mas tenho relatos de que o mesmo aconteceu na Correlhã 

e Arcozelo. 

Soube que a câmara efetuou uma reunião entre transportadoras e escolas cujo assunto foi 

transportes escolares, porém esqueceu e deu ao desprezo as juntas de freguesia e as 

associações de pais que também fazem transporte, é lamentável que mais uma vez a câmara 

despreze as entidades parceiras que aceitam efetuar trabalho que compete a si mesma fazer e 

que ao delegar está a desresponsabilizar-se da sua competência. 

A este propósito convém perguntar, desde já, que tipo de reforço de verba vai o município fazer 

para apoiar as juntas de freguesia com o aumento de custos face às obrigações de cumprimento 

de normas de transporte impostas pela DGS - 2/3 da lotação de todos os veículos com mais de 

5 lugares, o que no caso das viaturas de 9 lugares apenas podem, agora, transportar 4 crianças. 

Sobre isto a câmara municipal não tem nada a dizer às juntas de freguesia? Não precisam reunir 

com elas? 

Hoje verifiquei que as empresas transportadoras continuam a efetuar os transportes com uma 

lotação muito superior ao que está estabelecido por lei, como se pode verificar pelas fotografias 

anexas. Que tipo de exigência e que tipo de medidas está a câmara a tomar para que isto não 

aconteça? 

As escolas têm planos de contingência severos para evitar focos de contágio dentro dos 

estabelecimentos e os contágios nos transportes escolares? 

Tenho por bem que todos temos o dever de proteger o bem maior que é a saúde, ou se 

quiserem, o valor supremo que é a vida. A entidade responsável pela organização, 

financiamento e fiscalização dos transportes escolares está a exercer as suas competências? 

Se houver um foco de contágio num circuito de transportes será o suficiente para que várias 

turmas e vários estabelecimentos sejam afetados, logo serão encerradas várias aulas em regime 

presencial, logo a qualidade de ensino e de aprendizagem cai, logo são prejudicados os alunos, 

esta é a questão que me parece não preocupa o presidente da câmara e os vereadores da 

educação e da mobilidade. 

Exercer funções politicas (diria mesmo exercer funções públicas) exige uma grande capacidade 

de planeamento e de previsão de todas as consequências do exercício das competências 



próprias, por isso alertei para a questão dos transportes escolares há mais de mês e meio, 

chegamos ao inicio do ano escolar e verifico que a forma como encararam esta "nova 

normalidade" por causa da pandemia foi de uma negligência grosseira. Já referi, por exemplo a 

falta de coordenação com as empresas concessionárias para ter a informação atempada de 

quais os circuitos que suspenderiam, a falta de coordenação com as juntas de freguesia, a falta 

de acompanhamento do excesso de passageiros nos diferentes autocarros ... 

Sabiam que hoje chegaram à paragem de autocarros da Via Foral D. Teresa 7 autocarros de pois 

das 08H30? Obviamente que estes alunos (centenas) chegarão, necessariamente atrasados à 
sua primeira aula, no âmbito do plano de transportes escolares os autocarros não têm de chegar 

mais cedo, de forma a permitir que os alunos estejam na escola atempada mente para iniciarem 

o seu dia letivo? 

A saúde, a segurança e a educação das nossas crianças e jovens tem de ter prioridade sobre 

outras ocupações que V.ª Ex.ª tanto gostam, em particular as fotografias em atos que são 

simples processos burocráticos como sejam as assinaturas de autos de consignação e de 

protocolos, claro que para estarem na fotografia não podem estar a trabalhar, a reunir ou a 

despachar. 

Ponte de Lima, 21 de setembro de 2020 

O Vereador eito por Ponte de Lima Minha Terra - PLMT 

Abel Baptista 















Senhor Presidente 

Que tipo de preservação ambiental quer que exista na Lagoa de S. Pedro de Arcos e Bertiandos? 

Acha normal numa área protegida ser feito um corte total de toda a vegetação, destruindo 

também as valas de escoamento das águas daquela zona? 

Acha que é um bom exemplo a câmara municipal num terreno de que é proprietária fazer esse 

tipo de corte, abatendo salgueiros, amieiros e carvalhos sem qualquer tipo de regra? 

Sabe (ou sabia) que os terrenos onde foi feito o abate foram adquiridos pela câmara municipal 

para que servissem de proteção ao ruido da estrada nacional e de proteção às correntes 

marítimas para proteger a área protegida? 

Quem autorizou aquele abate? 

Como foi publicitada a hasta pública de venda? 

Desde já solicito cópia do despacho e respetiva justificação para que esse abate fosse feito da 

forma como foi, bem como cópia da ata da hasta pública. 

Estas ações de abata de árvores de forma total, de destruição de valas de escoamento de águas 

da zona húmida das lagoas foram objeto de licenciamento ou manifesto junto dos serviços do 

ministério da agricultura -ICNF? 

Sabe (ou sabia) que este local era um dos refúgios de várias espécies de aves, de muitos 

mamíferos e repteis? Sabia que com este abate foram destruído vários ninhos e assim mortas 

crias de várias aves que ali nidificavam? 

Em anexo estão fotografias do tipo de abate e da destruição das valas de escoamento. 

Ponte de Lima, 21 de setembro de 2020. 

o Vereador eleito por Ponte de Lima Minha Terra - PLMT 

Abel Baptisra 
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Senhor Presidente 

Na reunião passada alertei V.'S. Ex.'s. para duas situações que devem merecer a atenção da 

câmara municipal e dos seu serviços - a Poça Grande, em Arcozelo e possível existência de foco 

de contaminação de espaço público na Rua de Moçambique, Arca e Ponte de Lima. 

As respostas dadas quer pelo senhor presidente, quer pela senhora vice-presidente, não me 

convenceram e fui aos locais verificar. 

No caso da Poça Grande é uma zona húmida com uma represa de água que já foi objeto de 

intervenção da câmara municipal, como se comprova por um placard lá colocado e que se pode 

ver na foto em anexo. No interior da poça está a desenvolver-se um conjunto de infestantes que 

estão a provocar a deficiente oxigenação da água e por isso a deixar aquela água como foco de 

desenvolvimento de mosquitos a que acresce a existência de esgotos a drenarem para o local. 

A junta de freguesia tem feito alguma intervenção no local, mas não consegue resolver o 

problema, tem solicitado a intervenção da câmara mas não tem sido atendida nos seus pedidos. 

A questão é que começa a haver ali um foco de perigo para a saúde pública e a câmara não pode 

deixar de intervir. Não será difícil a câmara verificar a situação e, em colaboração com a junta 

de freguesia, encontrar forma de atuar para eliminar ou, pelo menos, minimizar o problema. 

No caso do eventual foco de contaminação de um jardim público da responsabilidade da câmara 

municipal, na Rua de Moçambique, verifiquei no local a existência um anormal foco de insetos 

que indiciam que algo não está bem. A resposta de que é um assunto do delegado de saúde não 

me convence. O município tem atribuições na área do ambiente e do saneamento básico e a 

câmara tem competência no âmbito da "extinção de animais considerados nocivos" e, neste 

caso, o problema está na via pública e num jardim público da responsabilidade do município, 

por isso deve atuar, tem obrigação de atuar. 

Senhor presidente que medidas vai tomar sobre este assunto? 

Ponte de Lima, 21 de setembro de 2020 

O Vereador eleito por Ponte de Lima Minha Terra - PLMT 

Abel Baptista 
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