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T&IIII'" "'C:" DA HUMANIDADI! 

EDITAL 

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

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

artigo 56. 0 do Anexo I da Lei na 75/2013, 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 16 de novembro de 2020 e aprovada a 24 de 

novembro de 2020. ___________________ __ _ 

_ Para constar e para os devidos efeitos se lavra o presente edital, que vai 

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

www.cm-pontedelima.pt. ______________ ______ _ 

Ponte de Lima, 24 de novembro de 2020. 

o Presidente da Câmara Municipal de Ponte de Lima, 

--
Victor Mendes (Eng.O

) 

Tel 258 900 400· Fex 258 900 4 10· Preça da Repúblice . 4990062 Ponte de Uma· geral@Cmpontedelima.pt·www.Gl.l1"pontedellma.pt 
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/ 16 de novembro de 2020 

REUNIÃO DA CÂMARA MUNICIPAL 

DE 

PONTE DE LIMA 

Data da reunião:16 de novembro 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 

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 quarenta minutos 

2 

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

Prestou Colaboração Técnica: M~ Guilhermina Franco 

Resumo Diário de Tesouraria: 
Saldo ......... ............ 7.40S.017,76 Euros 

{ 

OBS: A Ata foi aprovada por minuta 

/ 

/ 
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PERíODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA: _______________ _ 

_ O Senhor Presidente da Câmara Municipal no uso da palavra propôs a realização de 

uma reunião extraordinária no dia 24 de novembro às 10hOOm. A Câmara Municipal 

deliberou por unanimidade aprovar o proposto. 

_ O Senhor Presidente da Câmara Municipal no uso da palavra propôs um voto de pesar 

pelo falecimento do Arquiteto paisagista e fundador do PPM Gonçalo Ribeiro Telles. A 

Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar o voto de pesar proposto, devendo 

ser dado conhecimento à família. _____________________ _ 

_ Intervenção dos Vereadores: _____________________ _ 

_ Usou da palavra o Senhor Vereador Dr. Abel Lima Baptista para dar conhecimento à 

Câmara Municipal da situação em que vive o cidadão limiano António Júlio de Carvalho 

Pereira dos Santos e da situação social em que se encontra. ___________ _ 

_ A Senhora Vereadora Dr.ª Maria João Sousa no uso da palavra chamou a atenção da 

Câmara Municipal para a altura da rampa de acesso à passadeira, no separador central, 

junto ao Mini Preço, está muito desnivelada, não obedecendo à legislação em vigor. __ _ 

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

esclarecimentos tidos por convenientes. 

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

acerca dos assuntos dela constantes. ____________________ _ 

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

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

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

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

reunião realizada a 02 de novembro de 2020, pelo que vai a mesma ser assinada pelo Exmo. 

Senhor Presidente e pela Secretária. ____________________ _ 

_ (02) OBRAS PARTICULARES __________________ _ 

_ 2.1 - PROCESSO DE LOTEAMENTO Nº 30/95 - Pedido de alteração ao alvará de 

loteamento nº 81/97 - Lote nº 55, na Rua do Azevinho nº 47, Fração A, na Freguesia de 

Fornelos e Queijada - Requerente: José Alberto Lima Fernandes - Promoção de discussão 

pública nos termos do art.º 5º do RME. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade 

promover a discussão pública, conforme o disposto no art.º 5º do RME, Processo de 

Loteamento nº 30/95 - Pedido de alteração ao alvará de loteamento nº 81/97, Lote º 55, 
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sito na Rua do Azevinho n2 47, Fração A, da Freguesia de Fornelos e Queijada, requerido por 

José Alberto Lima Fernandes. _______________________ _ 

_ 2.2 - PROCESSO DE LOTEAMENTO N2 6/06 - Pedido de alteração ao alvará de 

loteamento n2 10/07 - Lotes n2s 6,7,13,14 e 15, na Rua da Capela de S. Sebastião, da 

Freguesia de Cabração e Moreira do Lima - Requerente: José Carlos Cerqueira de Matos 

Promoção de consulta aos proprietários por edital, conforme o disposto no n2 3 do art.2 62 

do RME. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade promover a consulta aos 

proprietários por edital, conforme o disposto no n2 3 do art.2 62 do RME, Processo de 

Loteamento n2 6/06 - Pedido de alteração ao alvará de loteamento n2 10/07, Lotes n2s 

6,7,13,14 e 15, sito na Rua da Capela de S. Sebastião, da Freguesia de Cabração e Moreira do 

Lima, requerido por José Carlos Cerqueira de Matos. ______________ _ 

_ 2.3 - PROCESSO DE LOTEAMENTO DE CALVELO - Aprovação. A Câmara Municipal 

deliberou por unanimidade adiar o assunto para a próxima reunião. ________ _ 

_ 2.4 - PROCESSO DE OBRAS N2 201/2018 - Requerente: Bruno Tiago da Rocha Matos -

Recurso Hierárquico - Aprovação. A Câmara Municipal deliberou por maioria com três 

votos contra dos Senhores Vereadores Eng.ª Mecia Martins, Dr. Abel Baptista e Dr.ª Maria 

João Sousa, negar provimento ao recurso hierárquico por se considerar que o ato praticado 

pelo Vereador Eng.2 Vasco Ferraz a 9 de outubro de 2020, com fundamento por remissão, é 

válido, com base na informação prestada pelos serviços técnicos a 6 de novembro de 2020. 

_(03) OBRAS PÚBLlCAS ____________________ _ 

_ 3.1 - EMPREITADA DE "REQUALIFICAÇÃO DO LARGO DE FREIXO" " Adjudicação e 

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

o Relatório Final, adjudicando a empreitada "Requalificação do Largo de Freixo", à empresa 

"Radicalnuance, Lda.", pelo valor total de 312.069,00 € (trezentos e doze mil e sessenta e 

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

minuta do contrato. __________________________ _ 

__ 3.2 - EMPREITADA DE "REQUALIFICAÇÃO DO CENTRO cíVICO DE ESTORÃOS" " 

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

unanimidade aprovar o Relatório Final, adjudicando a empreitada "Requalificação do Centro 

Cívico de Estorãos", à empresa "Radicalnuance, Lda.", pelo valor total de 449.126,10 € 

(quatrocentos e quarenta e nove mil cento e vinte e seis euros e dez cêntimos), mais IVA à 

taxa legal em vigor. Mais deliberou por unanimidade aprovar a minuta do contrato. _---::_ 
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_3.3 - EMPREITADA DE "ZONA DE APOIO AO PÉ DO NEGRO - MOUNTAIN BIKE TRAILS" -

Trabalhos Complementares resultantes de erros e omissões. A Câmara Municipal deliberou 

por unanimidade retirar o assunto. 

_(04) JUNTAS DE FREGUESIA __________________ _ 

_ 4.1 - FREGUESIA DE CABAÇOS E FOJO LOBAL- Comparticipação financeira destinada à 

aquisição de uma viatura para transporte escolar. A Câmara Municipal deliberou por 

unanimidade atribuir uma comparticipação financeira no montante de 16.000,00 € 

(dezasseis mil euros), destinada a custear despesas com a aquisição de uma viatura para 

transporte escolar, mediante celebração de protocolo a estabelecer com a Freguesia de 

Cabaços e Fojo Lobal. __________________________ _ 

_ 4.2 - FREGUESIA DE FRIASTELAS - Comparticipação financeira destinada à aquisição de 

uma viatura para transporte escolar. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade 

atribuir uma comparticipação financeira no montante de 16.000,00 € (dezasseis mil euros), 

destinada a custear despesas com a aquisição de uma viatura para transporte escolar, 

mediante celebração de protocolo a estabelecer com a Freguesia de Friastelas. ____ _ 

_ (OS) ASSUNTOS DIVERSOS __________________ _ 

_ 5.1 - PROPOSTA DE NÃO-ACEITAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS EM 2021 

PREVISTAS NO DECRETO-LEI NQ 55/2020 DE 12 DE AGOSTO, QUE CONCRETIZA A 

TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS PARA OS ORGÃOS MUNICIPAIS NO DOMíNIO DA 

AÇÃO SOCIAL, PUBLICADO AO ABRIGO DA LEI NQ 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 nQ 50/2018, de 16 de agosto, que a 

Assembleia Municipal delibere não pretender exercer em 2021 as competências previstas no 

Decreto-lei nQ 55/2020 de 12 de agosto, na medida em que entende não estar assegurado, 

através do decreto em causa, o cumprimento dos princípios e garantias previstos no art.Q 2 

da lei nQ 50/2018, nem considerados os meios adequados e necessários à prossecução do 

quadro de atribuições e competências que lhes é cometido nos termos da lei, relembrando 

que a Carta Europeia da Autonomia local (ratificada pela resolução da Assembleia da 

República nQ 28/90, de 23 de outubro) estabelece no art. Q 9. Q, n. Q 2 "que os recursos 

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. Mais deliberou 

por unanimidade submeter à apreciação e aprovação da Assembleia Municipal. ____ _ 
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_5.2 - PROPOSTA DE DECiSÃO PARA AUTORIZAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO 

DE MÉDIO E LONGO PRAZO, PARA FINANCIAMENTO DA CONTRAPARTIDA NACIONAL EM 

PROJETOS DE INVESTIMENTO, ATÉ AO MONTANTE DE 519.451,00 € - LINHA BEl PT 2020 -

AUTARQUIAS - OPERAÇÃO POSEUR-03-2012-FC-001166 - Aprovação. A Câmara Municipal 

deliberou por maioria com dois votos contra dos Senhores Vereadores Dr. Abel Baptist a e 

Dr. ~ Maria João Sousa para efeitos de cumprimento da alínea f) do n.º 1 do art.º 25º e na 

alínea ccc) do n.º 1 do art.º 33º, ambos, do Anexo I, da Lei n.º 75/13, de 12 de setembro, na 

sua redação atual, conjugado com o disposto no art.º 51º da Lei n. º 73/2013, de 3 de 

setembro, na sua redação atual, autorizar a contratação de um empréstimo, de médio e 

longo prazo, até ao montante de 519.451,00€ (quinhentos e dezanove mil , quatrocentos e 

cinquenta e um euros), através da candidatura individual na plataforma Balcão 2020, nos 

termos das condições definidas no Anexo I da presente proposta e de acordo com os 

respetivos normativos lega is da linha BEl PT 2020-Autarquias, para o financiamento da 

contrapartida de operações de investimento. 

_5.3 - PROPOSTA DE DECiSÃO PARA AUTORIZAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO 

DE MÉDIO E LONGO PRAZO, PARA FINANCIAMENTO DA CONTRAPARTIDA NACIONAL EM 

PROJETOS DE INVESTIMENTO, ATÉ AO MONTANTE DE 357950,00 € - LINHA BEl PT 2020 -

AUTARQUIAS - OPERAÇÃO POSEUR-03-2012-FC-001166 - Aprovação. A Câmara Municipal 

deliberou por maioria com dois votos contra dos Senhores Vereadores Dr. Abel Baptista e 

Dr.~ Maria João Sousa, para efeitos de cumprimento da alínea f) do n.º 1 do art.º 25º e na 

alínea ccc) do n. º 1 do art.º 33º, ambos, do Anexo I, da Lei n.º 75/13, de 12 de setembro, na 

sua redação atual, conjugado com o disposto no art.º 51º da Lei n. º 73/2013, de 3 de 

setembro, na sua redação atual, autorizar a contratação de um empréstimo, de médio e 

longo prazo, até ao montante de 357.950,00€ (trezentos e cinquenta e sete mil e novecentos 

e cinquenta euros), através da candidatura individu al na plataforma Balcão 2020, nos termos 

das condições definidas no Anexo I da presente proposta e de acordo com os respetivos 

normativos legais da linha BEl PT 2020-Autarquias, para o financiamento da contrapartida de 

operações de investimento. 

_5.4 - PROCEDIMENTO PARA O DIREITO DE OCUPAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS COM 

OUTDOORS DIGITAIS - CONCURSO PÚBLICO - Aprovação. A Câmara Municipal deliberou 

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

procedimento por concu rso público para o direito de ocupação de espaços públicos com 

outdoors digitais, bem como as regras gerais. 
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_5.5 - 3 ~ FASE CANDIDATURAS CENTRO COM VIDA 2020 - Aprovação. A Câmara 

Municipal deliberou por unanimidade aprovar a listagem relativa à atribuição das 

subvenções da 3. ª Fase de Candidaturas apresentadas ao Centro Com Vida 2020, de acordo 

com o proposto pelo Gabinete Terra a 28 de outubro de 2020. _ _________ _ 

_ 5.6 - 3 ~ FASE RENOVAÇÃO. DE CANDIDATURAS CENTRO COM VIDA 2020 - Aprovação. 

A Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar a listagem relativa à renovação das 

candidaturas apresentadas na 3.ª fase de Renovação de Candidaturas Centro Com Vida 

2020, de acordo com o proposto pelo Gabinete Terra a 28 de outubro de 2020, ____ _ 

_ 5.7 - ESCALA DE TURNOS DAS FARMÁCIAS PARA O ANO CIVil DE 2021 - Emissão de 

parecer. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade dar parecer favorável ao mapa 

relativo às escalas de turnos, das Farmácias ARS Norte 2021. _ _ ________ _ 

_ 5.8 - AMÂNDIO SOUSA DANTAS - "O SilÊNCIO DAS NUVENS" - Presente uma proposta 

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

deliberou por unanimidade considerando a proposta da comissão editorial, adquirir 30 

exemplares da obra "O Silêncio das Nuvens", da autoria de Amândio Sousa Dantas, pelo 

preço unitário de 10,00€ (dez euros). __________________ _ _ 

_ 5.9 - PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO ENTRE O MUNiCíPIO DE PONTE DE LIMA E A 

ESCOLA SUPERIOR AGRÁRIA DO INSTITUTO POLITÉCNICO DE VIANA DO CASTELO (ESA

IPVC) - Curso de Licenciatura em Enfermagem Veterinária - Aluna: Ana Isabel Palma 

Liquido - Aprovação. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar o Protocolo 

de Cooperação entre o Município de Ponte de Lima e a Escola Superior Agrária do Instituto 

Politécnico de Viana do Castelo, Curso de Licenciatura em Enfermagem Veterinária, da aluna 

Ana Isabel Palma Liquido, _______________ _______ _ 

_ 5.10 - PROJETO "WE MADE A TOY" - Autorização para participação - Aprovação. A 

Câmara Municipal deliberou por unanimidade autorizar a integração do Museu do 

Brinquedo Português no projeto " We Made a Toy" , 

_5.11 - ASSOCIAÇÃO DE FUTEBOL DE VIANA DO CASTELO - Cedência do Auditório 

Municipal para o dia 06 de novembro, pelas 21:00 horas. Ratificação do despacho 

proferido pelo Sr. Presidente da Câmara a 03 de novembro de 2020. A Câmara Municipal 

deliberou por unanimidade nos termos e para os efeitos do disposto no número 3, do artigo 

35º, do Anexo I, da lei n, º 75/13, de 12 de setembro, ratificar o despacho proferido pelo 

Senhor Presidente da Câmara Municipal a 03 de novembro de 2020, de autorização de 
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cedência do Auditório Municipal à Associação de Futebol de Viana do Castelo, no dia 06 de 

novembro de 2020. ____________________________________________________ __ 

_ 5.12 - REATIVAÇÃO DAS CARREIRAS - SERViÇOS MINíMOS ESSENCIAIS DE 11/09/2020 

ATÉ 31/12/2020 - OUTRAS LINHAS - Aprovação. A Câmara Municipal deliberou por 

unanimidade autorizar a adoção das medidas propostas pela Chefe de Gabinete, na sua 

informação de 9 de novembro de 2020, cuja compensação financeira aos operadores de 

transportes, será executada nos mesmos termos e obrigações das medidas PART 2020 e 

PROTRANSP 2020, com efeitos retroativos a 11/09/2020. ______________________ _ 

_ 5.13 - IMPLEMENTAÇÃO NOVA MEDIDA PREVISTA NO PROTRANSP 2020 E ADENDA 

AOS PROTOCOLOS - Aprovação. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar a 

implementação de nova medida prevista no PROTRANSP 2020, de acordo com o proposto na 

informação prestada pela Chefe de Gabinete a 9 de novembro de 2020. Mais deliberou por 

unanimidade aprovar a adenda aos protocolos. ________________________________ _ 

_ 5.14 - ALTERAÇÃO AO PART 2020 E ADENDA AOS PROTOCOLOS (3 MEDIDAS) -

Aprovação. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar a alteração ao PART 

2020, de acordo com o. proposto na informação prestada pela Chefe de Gabinete a 9 de 

novembro de 2020. Mais deliberou por unanimidade aprovar a adenda aos protocolos (3 

medidas). ________________________________________________________ __ 

_ (06) - ATRIBUiÇÃO DE SUBsíDlOS _________________ __ 

_ 6.1- AL TI-CEPÕES - Atualização do Acordo de Cooperação da Segurança Social - Covid-

19 - Atribuição de subsídio Anual para Apoio às IPSS'S. A Câmara Municipal deliberou por 

unanimidade aprovar a atualização do acordo de Cooperação da Segurança Social - Covid-

19, com a AL TI Cepões, para o Serviço de Apoio Domiciliário, de 10 para 24 de utentes, 

atribuindo um subsídio no montante de 3.150,OO€ (três mil cento e cinquenta euros), 

conforme consta da informação prestada pela Técnica do Serviço Social, a 3 de novembro. _ 

_ (07) 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 quarenta minutos. 

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

o Presidente, 

G~ ) <::::> ~ 
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A Secretária, 

~l. ~ p, % vo& vilL J." L~ 7 
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