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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.º do Anexo Ida 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 27 de novembro de 2020 e aprovada a 14 de 

dezembro 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, 14 de dezembro de 2020. 

O Presidente da Câmara Municipal de Ponte de Lima, 

Victor Mendes (Eng.º) 
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27 de novembro de 2020 

REUNIÃO DA CÂMARA MUNICIPAL 
DE 

PONTE DE LIMA 

Data da reunião: 27 de novembro de 2020 
Local da Reunião: Edifício dos Paços do Concelho 

PRESENÇAS: 

Presidente: 

Eng. Victor Manuel Alves Mendes 

Vereadores: 

Engª Meda Sofia Alves Correia Martins 

Dr. Abel Lima Baptista 

Drª Ana Maria Martins Machado 

Engº Vasco Nuno Magalhães Velho de Almeida Ferraz 

Dr.ª Maria João Lima Moreira Sousa 

Dr. Paulo Jorge da Cunha Barreiro de Sousa 

FALTAS: 

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

2 

Secretário: Chefe de Divisão Municipal: Dr.1! Maria Sofia Fernandes Velho de 
Castro Araújo 

Prestou Colaboração Técnica: M l! Guilhermina Franco 

Resumo Diário de Tesouraria: 
Saldo ..................... 7.576.417, 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 um voto de pesar 

pelo falecimento do Padre Eurico da Silva Pinto. A Câmara Municipal deliberou por 

unanimidade aprovar o voto de pesar proposto devendo ser dado conhecimento à família, à 

Diocese de Viana do Castelo, ao Arciprestado de Ponte de Lima e ao Arciprestado de Paredes 

de Coura. -------------------------------
- O Senhor Presidente da Câmara Municipal no uso da palavra propôs um voto de pesar 

pelo falecimento do Cónego Doutor António Oliveira Fernandes. A Câmara Municipal 

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

conhecimento à família, à Arquidiocese de Braga e à Universidade Católica. _____ _ 

_ Intervenção dos Vereadores: _____________________ _ 

O Senhor Vereador Dr. Abel Lima Baptista no uso da palavra, propôs um voto de 

louvor a Pedro Bezerra Roque da Costa, aluno do 12.º ano da Escola Secundária de Ponte de 

Lima, pela conquista da medalha de bronze nas XXXV Olimpíadas Ibero-Americanas de 

Matemática, que se realizaram de 13 a 22 de novembro. A Câmara Municipal deliberou por 

unanimidade aprovar o voto de louvor proposto devendo ser dado conhecimento. __ _ 

_ Ainda no uso da palavra o Senhor Vereador Dr. Abel Lima Baptista abordou a Câmara 

Municipal no sentido de saber da possibilidade de se alcatroar a Rua Cónego Barbosa 

Correia, com a última camada, considerando os incómodos que tem causado as tampas de 

saneamento existentes, à circulação rodoviária. 

_ A Senhora Vereadora Dr.ª Maria João Sousa no uso da palavra, questionou a Câmara 

Municipal relativamente ao ponto de situação da obra do Largo de Camões, da possibilidade 

de retirar ou recuar os andaimes. Ainda no uso da palavra, fez um reparo à iluminação de 

Natal, por considerar que existiu alguma má escolha, na medida em que coloca algumas 

barreiras à circulação dos transeuntes nos passeios. ______________ _ 

_ O Senhor Presidente 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 
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reunião extraordinária realizada a 24 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 1/12 - Pedido de alteração ao alvará de 

loteamento nº 4/12 - Lote nº 3, na Rua do Garrano, na Freguesia de Arca e Ponte de Lima 

- Requerente: António Fernando Vieira Alves - Aprovação. A Câmara Municipal deliberou 

por unanimidade aprovar o pedido de alteração ao alvará de loteamento nº 4/12, lote nº 3, 

sito na Rua do Garrano, da Freguesia de Arca e Ponte de Lima, requerido por António 

Fernando Vieira Alves. _________________________ _ 

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

loteamento nº 74/96 - Lote nº 22, na Rua das Mimosas, Freguesia de Fornelos e Queijada 

- Requerente: Bruno Manuel de Brito Pereira Gonçalves - Aprovação. A Câmara Municipal 

deliberou por unanimidade aprovar o pedido de alteração ao alvará de loteamento nº 

74/96, lote nº 22, sito na Rua das Mimosas, da Freguesia de Fornelos e Queijada, requerido 

por Bruno Manuel de Brito Pereira Gonçalves. ________________ _ 

2.3 - PROCESSO DE LOTEAMENTO Nº 1/12 - Pedido de alteração ao alvará de 

loteamento nº 4/12 - Lote nº 12/13, na Rua do Arrabalde de S. João de Fora, na Freguesia 

de Arca e Ponte de Lima - Requerente: José Ricardo de Barros Alves e Lara Luísa M. 

Magalhães Quintela - Aprovação. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar 

o pedido de alteração ao alvará de loteamento nº 4/12, lote nº 12/13, sito na Rua do 

Arrabalde de S. João de Fora, da Freguesia de Arca e Ponte de Lima, requerido por José 

Ricardo de Barros Alves e Lara Luísa M. Magalhães Quintela. ___________ _ 

_ 2.4 - PROCESSO DE OBRAS Nº 88/17 - Local da Obra: Avenida S de outubro, nº 1 -

Freguesia de Arca e Ponte de Lima - Requerente: Maria Eduarda da Cunha Vale -

Prorrogação de prazo para conclusão das obras no âmbito da Candidatura ao Programa 

Terra Reabilitar - Aprovação. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade autorizar a 

prorrogação de prazo para a conclusão da obra, de acordo com o disposto no Regulamento 

do "Terra Reabilitar" e conforme informação prestada pelos serviços técnicos a 26 de 

outubro. ______________________________ _ 

2.5 - PROCESSO DE OBRAS Nº 358/00 - LOCAL DA OBRA: LARGO DA IGREJA Nº 11 DA 

FREGUESIA DE SANTA CRUZ DO LIMA - REQUERENTE: BENEFÍCIO PAROQUIAL DE SANTA 

CRUZ DO LIMA - Pedido de isenção de taxas. A Câmara Municipal deliberou por 

unanimidade autorizar a isenção de taxas respeitantes à apreciação de entrada do 
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aditamento e junção de documentos, requerida pelo Benefício Paroquial de Santa Cruz do 

Lima, no montante de 143,20 € (cento e quarenta e três euros e vinte cêntimos), ao abrigo 

da autorização genérica deliberada pela Assembleia Municipal, na sessão de 14 de dezembro 

de 2019. ___________________________ _ 

_ (03) OBRAS PÚBLICAS. ____________________ _ 

_ 3.1 - EMPREITADA DE "CENTRO CÍVICO DE VITORINO DOS PIÃES - 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 o projeto de execução, a decisão de contratar, a abertura do 

procedimento por concurso público, as peças do procedimento e prazo de execução em 180 

dias. Mais deliberou por unanimidade não adjudicar por lotes, de acordo com o disposto no 

n.2 2 do artigo 46.2-A do Código dos Contratos Públicos, pelos seguintes motivos: 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 o 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. 

Deliberou ainda por unanimidade considerar anormalmente baixo o preço de uma proposta 

quando o preço da proposta for 15 % inferior em relação à média dos preços das propostas a 

admitir, excluindo a mais alta e a mais baixa, o qual se justifica pela necessidade de evitar a 

aceitação de propostas cujo valor se afigura incompatível com uma adequada execução do 

contrato, por parte da entidade executante, designadamente, em termos de qualidade dos 

materiais, da correta execução das atividades, do cumprimento dos prazos a que se vinculou 

e das suas obrigações perante terceiros (subempreiteiros, trabalhadores afetos à obra e 

fornecedores). Mais deliberou por unanimidade optar pelo critério de adjudicação da 

proposta economicamente mais vantajosa na modalidade de "avaliação de preço" -

proposta mais baixa, conforme artigo 742, n.21, ai. b do CCP; designar como 1júri do 

procedimento os seguintes elementos: como Presidente, a Senhora Vice-Presidente eng.ê 
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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.º Rogério Lopes Margalho de Oliveira, como vogais suplentes, 

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

Miguel Franco Pereira; designar como gestor do contrato o Eng.º Nélson António Sousa 

Rodrigues. 

_(04} JUNTAS DE FREGUESIA __________________ _ 

_ 4.1 - FREGUESIA DE ARCOZELO - CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE DELEGAÇÃO 

DE COMPETÊNCIAS - TRANSPORTES ESCOLARES 2020/2021 - ADENDA COVID 19 -

Deslocações Extra - Aprovação. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar a 

adenda ao Contrato lnteradministrativo de Delegação de Competências - Transportes 

Escolares 2020/2021- COVID 19 - Deslocações Extra e respetivo Anexo 1, a celebrar entre o 

Município de Ponte de Lima e a Freguesia de Arcozelo, para a delegação e exercício para a 

junta, da competência a que se refere a alínea gg), do número 1, do artigo 33º, do Anexo 1, 

da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual, Transportes Escolares 

2020/2021. Mais deliberou por unanimidade submeter à apreciação e aprovação da 

Assembleia Municipal, em conformidade com o disposto na alínea k), do número 1, do artigo 

25º, do Anexo 1, da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual. ____ _ 

4.2 - FREGUESIA DE ARDEGÃO, FREIXO E MATO - CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 

DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS - TRANSPORTES ESCOLARES 2020/2021- ADENDA 

COVID 19 - Deslocações Extra - Aprovação. A Câmara Municipal deliberou por 

unanimidade aprovar a adenda ao Contrato lnteradministrativo de Delegação de 

Competências - Transportes Escolares 2020/2021 - COVID 19 - Deslocações Extra e 

respetivo Anexo I, a celebrar entre o Município de Ponte de Lima e a Freguesia de Ardegão, 

Freixo e Mato, para a delegação e exercício para a junta, da competência a que se refere a 

alínea gg), do número 1, do artigo 33º, do Anexo 1, da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, na 

sua redação atual, Transportes Escolares 2020/2021. Mais deliberou por unanimidade 

submeter à apreciação e aprovação da Assembleia Municipal, em conformidade com o 

disposto na alínea k), do número 1, do artigo 25º, do Anexo 1, da Lei nº 75/2013, de 12 de 

setembro, na sua redação atual. ____________________ _ 

_ 4.3 - ASSOCIAÇÃO DE FREGUESIAS DO VALE DO NEIVA - CONTRATO 

INTERADMINISTRATIVO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS - TRANSPORTES ESCOLARES 

2020/2021 - ADENDA COVID 19 - Deslocações Extra - Aprovação. A Câmara 
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deliberou por unanimidade aprovar a adenda ao Contrato lnteradmin1strativo de Delegação 

de Competências - Transportes Escolares 2020/2021 - COVID 19 - Deslocações Extra e 

respetivo Anexo 1, a celebrar entre o Município de Ponte de Lima e a Freguesia Associação 

de Freguesias do Vale do Neiva, para a delegação e exercício para a junta, da competência a 

que se refere a alínea gg), do número 1, do artigo 332, do Anexo 1, da Lei n2 75/2013, de 12 

de setembro, na sua redação atual, Transportes Escolares 2020/2021. Mais deliberou por 

unanimidade submeter à apreciação e aprovação da Assembleia Municipal, em 

conformidade com o disposto na alínea k), do número 1, do artigo 252, do Anexo 1, da Lei n2 

75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual. 

_4.4 - FREGUESIA DE BEIRAL DO LIMA - CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE 

DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS - TRANSPORTES ESCOLARES 2020/2021 - ADENDA COVID 

19 - Deslocações Extra - Aprovação. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade 

aprovar a adenda ao Contrato lnteradministrativo de Delegação de Competências -

Transportes Escolares 2020/2021 - COVID 19 - Deslocações Extra e respetivo Anexo 1, a 

celebrar entre o Município de Ponte de Lima e a Freguesia de Beiral do Lima, para a 

delegação e exercício para a junta, da competência a que se refere a alínea gg), do número 

1, do artigo 332, do Anexo 1, da Lei n2 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual, 

Transportes Escolares 2020/2021. Mais deliberou por unanimidade submeter à apreciação e 

aprovação da Assembleia Municipal, em conformidade com o disposto na alínea k), do 

número 1, do artigo 252, do Anexo 1, da Lei n2 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação 

atual. 

_4.5 - FREGUESIA DE CABRAÇÃO E MOREIRA DO LIMA - CONTRATO 

INTERADMINISTRATIVO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS - TRANSPORTES ESCOLARES 

2020/2021 - ADENDA COVID 19 - Deslocações Extra - Aprovação. A Câmara Municipal 

deliberou por unanimidade aprovar a adenda ao Contrato lnteradministrativo de Delegação 

de Competências - Transportes Escolares 2020/2021 - COVID 19 - Deslocações Extra e 

respetivo Anexo 1, a celebrar entre o Município de Ponte de Lima e a Freguesia de Cabração 

e Moreira do Lima, para a delegação e exercício para a junta, da competência a que se refere 

a alínea gg), do número 1, do artigo 332, do Anexo 1, da Lei n2 75/2013, de 12 de setembro, 

na sua redação atual, Transportes Escolares 2020/2021. Mais deliberou por unanimidade 

submeter à apreciação e aprovação da Assembleia Municipal, em conformidade com o 

disposto na alínea k), do número 1, do artigo 252, do Anexo 1, da Lei n2 75/2013, de 12 de 

setembro, na sua redação atual. ____________________ _ 
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_4.6 - FREGUESIA DE CALVELO · CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE DELEGAÇÃO DE 

COMPETÊNCIAS - TRANSPORTES ESCOLARES 2020/2021 · ADENDA COVID 19 -

Deslocações Extra - Aprovação. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar a 

adenda ao Contrato lnteradministrativo de Delegação de Competências - Transportes 

Escolares 2020/2021 - COVID 19 - Deslocações Extra e respetivo Anexo 1, a celebrar entre o 

Município de Ponte de Lima e a Freguesia de Calvelo, para a delegação e exercício para a 

junta, da competência a que se refere a alínea gg), do número 1, do artigo 332, do Anexo 1, 

da Lei n2 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual, Transportes Escolares 

2020/2021. Mais deliberou por unanimidade submeter à apreciação e aprovação da 

Assembleia Municipal, em conformidade com o disposto na alínea k), do número 1, do artigo 

252, do Anexo 1, da Lei n2 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual. ____ _ 

_ 4.7 - FREGUESIA DA FACHA · CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE DELEGAÇÃO DE 

COMPETÊNCIAS - TRANSPORTES ESCOLARES 2020/2021 · ADENDA COVID 19 -

Deslocações Extra - Aprovação. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar a 

adenda ao Contrato lnteradministrativo de Delegação de Competências - Transportes 

Escolares 2020/2021- COVID 19 - Deslocações Extra e respetivo Anexo \, a celebrar entre o 

Município de Ponte de Lima e a Freguesia da Facha, para a delegação e exercício para a 

junta, da competência a que se refere a alínea gg), do número 1, do artigo 332, do Anexo 1, 

da Lei n2 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual, Transportes Escolares 

2020/2021. Mais deliberou por unanimidade submeter à apreciação e aprovação da 

Assembleia Municipal, em conformidade com o disposto na alínea k), do número 1, do artigo 

252, do Anexo 1, da Lei n2 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual. ____ _ 

_ 4.8 - FREGUESIA DE FORNELOS E QUEIJADA · CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE 

DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS - TRANSPORTES ESCOLARES 2020/2021 · ADENDA COVID 

19 - Deslocações Extra - Aprovação. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade 

aprovar a adenda ao Contrato lnteradministrativo de Delegação de Competências -

Transportes Escolares 2020/2021 - COVID 19 - Deslocações Extra e respetivo Anexo 1, a 

celebrar entre o Município de Ponte de Lima e a Freguesia de Fornelos e Queijada, para a 

delegação e exercício para a junta, da competência a que se refere a alínea gg), do número 

1, do artigo 332, do Anexo 1, da Lei n2 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual, 

Transportes Escolares 2020/2021. Mais deliberou por unanimidade submeter à apreciação e 

aprovação da Assembleia Municipal, em conformidade com o disposto na alínea k), do 
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número 1, do artigo 25º, do Anexo 1, da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação 

atual. 

_4.9 - FREGUESIA DE REBORDÕES SANTA MARIA - CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 

DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS - TRANSPORTES ESCOLARES 2020/2021 - ADENDA 

COVID 19 - Deslocações Extra - Aprovação. A Câmara Municipal deliberou por 

unanimidade aprovar a adenda ao Contrato lnteradministrativo de Delegação de 

Competências - Transportes Escolares 2020/2021 - COVID 19 - Deslocações Extra e 

respetivo Anexo 1, a celebrar entre o Município de Ponte de Lima e a Freguesia de Rebordões 

Santa Maria, para a delegação e exercício para a junta, da competência a que se refere a 

alínea gg), do número 1, do artigo 33º, do Anexo 1, da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, na 

sua redação atual, Transportes Escolares 2020/2021. Mais deliberou por unanimidade 

submeter à apreciação e aprovação da Assembleia Municipal, em conformidade com o 

disposto na alínea k), do número 1, do artigo 25º, do Anexo 1, da Lei nº 75/2013, de 12 de 

setembro, na sua redação atual. ____________________ _ 

_ 4.10 - FREGUESIA DE SANTA COMBA - CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE 

DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS - TRANSPORTES ESCOLARES 2020/2021 - ADENDA COVID 

19 - Deslocações Extra - Aprovação. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade 

aprovar a adenda ao Contrato lnteradministrativo de Delegação de Competências -

Transportes Escolares 2020/2021 - COVID 19 - Deslocações Extra e respetivo Anexo 1, a 

celebrar entre o Município de Ponte de Lima e a Freguesia de Santa Comba, para a 

delegação e exercício para a junta, da competência a que se refere a alínea gg), do número 

1, do artigo 332, do Anexo 1, da Lei n2 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual, 

Transportes Escolares 2020/2021. Mais deliberou por unanimidade submeter à apreciação e 

aprovação da Assembleia Municipal, em conformidade com o disposto na alínea k), do 

número 1, do artigo 252, do Anexo 1, da Lei n2 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação 

atual. 

_4.11 - FREGUESIA DA SEARA - CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE DELEGAÇÃO DE 

COMPETÊNCIAS - TRANSPORTES ESCOLARES 2020/2021 - ADENDA COVID 19 -

Deslocações Extra - Aprovação. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar a 

adenda ao Contrato lnteradministrativo de Delegação de Competências - Transportes 

Escolares 2020/2021 - COVID 19 - Deslocações Extra e respetivo Anexo 1, a celebrar entre o 

Município de Ponte de Lima e a Freguesia da Seara, para a delegação e exercício para a 

junta, da competência a que se refere a alínea gg), do número 1, do artigo 33º, do Anexo 1, 
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da Lei n2 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual, Transportes Escolares 

2020/2021. Mais deliberou por unanimidade submeter à apreciação e aprovação da 

Assembleia Municipal, em conformidade com o disposto na alínea k), do número 1, do artigo 

252, do Anexo 1, da Lei n2 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual. ____ _ 

_ 4.12 - FREGUESIA DE VITORINO DAS DONAS - CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE 

DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS - TRANSPORTES ESCOLARES 2020/2021 - ADENDA COVID 

19 - Deslocações Extra - Aprovação. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade 

aprovar a adenda ao Contrato lnteradministrativo de Delegação de Competências -

Transportes Escolares 2020/2021 - COVID 19 - Deslocações Extra e respetivo Anexo 1, a 

celebrar entre o Município de Ponte de Lima e a Freguesia de Vitorino das Donas, para a 

delegação e exercício para a junta, da competência a que se refere a alínea gg), do número 

1, do artigo 332, do Anexo 1, da Lei n2 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual, 

Transportes Escolares 2020/2021. Mais deliberou por unanimidade submeter à apreciação e 

aprovação da Assembleia Municipal, em conformidade com o disposto na alínea k), do 

número 1, do artigo 252, do Anexo 1, da Lei n2 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação 

atual. 

_4.13 - FREGUESIA DE REBORDÕES SOUTO - Solicita adiantamento da 1•, 2• e 3• 

tranches de 2021. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade autorizar o 

adiantamento da 1•, 2• e 3• tranches do ano 2021. ______________ _ 

_ (05) ASSUNTOS DIVERSOS, __________________ _ 

_ 5.1- INFORMAÇÃO SOBRE A SITUAÇÃO ECONÓMICA E FINANCEIRA DO MUNICÍPIO DE 

PONTE DE LIMA REPORTADA AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2020 - COMUNICAÇÃO DA 

SOCIEDADE DE REVISORES OFICIAIS DE CONTAS "C&R RIBAS PACHECO" - Para 

conhecimento. A Câmara Municipal tomou conhecimento. ___________ _ 

_ 5.2 - PONTE AMIGA - Presente o processo relativo às obras a realizar na residência da 

Senhora Alice da Conceição Pereira Azevedo Dantas, sita na Travessa de Roriz n2 21, na 

Freguesia de Beiral do Lima, tendo como entidade intermediária o Centro Social e 

Paroquial de S. Martinho da Gandra. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade 

atribuir uma comparticipação financeira de 4.432,39 € (quatro mil quatrocentos e trinta e 

dois euros e trinta e nove cêntimos), de acordo com a informação técnica, para as obras na 

residência da Senhora Alice da Conceição Pereira Azevedo Dantas, sita na Travessa de Roriz 

n2 21, na Freguesia de Beiral de Lima, a transferir após a conclusão dos trabalhos, para o 

Centro Social e Paroquial de S. Martinho da Gandra, instituição social intermediária para a I / 

~d 
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execução da obra, mediante informação dos serviços técnicos deste Município, aprovando a 

sua execução. ___________________________ _ 

_ 5.3 - PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO ENTRE A UNIVERSIDADE DE COIMBRA -

FACULDADE DE PSICOLOGIA E DE CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO E A CÂMARA MUNICIPAL DE 

PONTE DE LIMA - ALUNA: ANA RITA MARINHO - Aprovação. A Câmara Municipal 

deliberou por unanimidade aprovar o protocolo de cooperação entre a Universidade de 

Coimbra - Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação e a Câmara Municipal de Ponte 

de Lima, para a aluna Ana Rita Marinho. _________________ _ 

_ 5.4 - COMISSÃO POLÍTICA DISTRITAL DO CDS-PP DE VIANA DO CASTELO - Cedência do 

Auditório Municipal para o dia 11 de dezembro, das 17:30 às 20:00 horas. A Câmara 

Municipal deliberou por unanimidade autorizar a cedência do Auditório Municipal, à 

Comissão Politica Distrital do CDS-PP de Viana do Castelo, no dia 11 de dezembro, entre as 

17:30 e as 20:00 horas, devendo cumprir com o Plano de Contingência aprovado. O Senhor 

Vereador Dr. Paulo Sousa não participou na discussão e votação deste ponto, declarando-se 

impedido. ____________________________ _ 

_ 5.5 - MARIA JOSÉ IVONE GOMES MARINHO - Proposta de venda de prédio rústico 

inscrito na matriz predial sob o artigo 1137, da Freguesia de Arca e Ponte de Lima. A 

Câmara Municipal deliberou por unanimidade autorizar a aquisição do prédio rústico 

inscrito na matriz predial sob o artigo 1137, da Freguesia de Arca e Ponte de Lima, o qual 

proveio do anterior prédio rústico inscrito na matriz predial sob o artigo 257, descrito na 

Conservatória do Registo Predial sob o n.º 157, da Freguesia de Arca, com uma área de 1140 

m2, a Maria José Ivone Gomes Marinho, pelo preço total de 11.400,00 € (onze mil e 

quatrocentos euros). ________________________ _ 

_ 5.6 - PROTOCOLO DE APOIO FINANCEIRO ENTRE O MUNICÍPIO DE PONTE DE LIMA E A 

CASA DE CARIDADE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO_PARES 3.0 para "Construção de 

ERPI" - Ratificação. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade nos termos e para os 

efeitos do disposto no número 3, do artigo 352, do Anexo 1, da Lei n.º 75/13, de 12 de 

setembro, na sua redação atual, ratificar o despacho proferido pelo Senhor Presidente da 

Câmara Municipal a 25 de novembro de 2020, de aprovação e assinatura do protocolo de 

apoio financeiro entre o Município de Ponte de Lima e a Casa de Caridade Nossa Senhora da 

Conceição Pares 3.0 para "Construção de ERPI". ______________ _ 
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_5.7 - PROTOCOLO DE APOIO FINANCEIRO ENTRE O MUNICÍPIO DE PONTE DE LIMA E O 

CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE S. MARTINHO DA GANDRA_PARES 3.0 para "Alteração e 

Ampliação de Lar de Idosos" - Ratificação. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade 

nos termos e para os efeitos do disposto no número 3, do artigo 35º, do Anexo 1, da Lei n.º 

75/13, de 12 de setembro, na sua redação atual, ratificar o despacho proferido pelo Senhor 

Presidente da Câmara Municipal a 25 de novembro de 2020, de aprovação e assinatura de 

protocolo de apoio financeiro entre o Município de Ponte de Lima e o Centro Social e 

Paroquial de S. Martinho da Gandra Pares 3.0 para "Alteração e Ampliação de Lar de 

Idosos". 

_5.8 - PROTOCOLO DE APOIO FINANCEIRO ENTRE O MUNICÍPIO DE PONTE DE LIMA E A 

AAPEL - Associação dos Amigos da Pessoa Especial Limiana PARES_3.0 para "Ampliação do 

Centro de Atividade Ocupacionais da AAPEL" - Ratificação. 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, na sua redação atual, ratificar o despacho 

proferido pelo Senhor Presidente da Câmara Municipal a 25 de novembro de 2020, de 

aprovação e assinatura de protocolo de apoio financeiro entre o Município de Ponte de Lima 

e a AAPEL - Associação dos Amigos da Pessoa Especial Limiana Pares_3.0 para "Ampliação 

do Centro de Atividade Ocupacionais da AAPEL". A Senhora Vereadora Dr.• Maria João Sousa 

não participou na discussão e votação deste ponto, declarando-se impedida. ____ _ 

_ 5.9 - PROTOCOLO DE APOIO FINANCEIRO ENTRE O MUNICÍPIO DE PONTE DE LIMA E A 

CASA DO POVO DE S. JULIÃO DE FREIXO_PARES 3.0 para "Alteração de uso de um edifício 

existente para lar de idosos Casa de Magalhães" - Ratificação. 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, na sua redação atual, ratificar o 

despacho proferido pelo Senhor Presidente da Câmara Municipal a 25 de novembro de 

2020, de aprovação e assinatura de protocolo de apoio financeiro entre o Município de 

Ponte de Lima e a Casa do Povo de S. Julião de Freixo Pares_3.0 para "Alteração de uso de 

um edifício existente para lar de idosos Casa de Magalhães". __________ _ 

_ 5.10 - ADENDA AO PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO ASSINADO EM 07 DE SETEMBRO DE 

2009, ENTRE O MUNICÍPIO DE PONTE DE LIMA E A ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DA PESSOA 

ESPECIAL LIMIANA - Aprovação - A Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar 

a adenda ao protocolo de cooperação assinado em 07 de setembro de 2009, entre o 

Município de Ponte de Lima e a Associação dos Amigos da Pessoa Especial Limiana. A 
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Senhora Vereadora Dr.ª Maria João Sousa não participou na discussão e votação deste 

ponto, declarando-se impedida. ____________________ _ 

_ (06} ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS. _________________ _ 

_ 6.1- ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE PONTE DE LIMA 

- Atribuição de subsídio destinado à aquisição de fatos de proteção individual. A Câmara 

Municipal deliberou por unanimidade atribuir um subsídio no montante de 1.018,44 € (mil 

e dezoito euros e quarenta e quatro cêntimos) destinado à aquisição de dois fatos de 

proteção individual, mediante a celebração de protocolo a estabelecer. ______ _ 

_ 6.2 - SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE PONTE DE LIMA - Atribuição de subsídio 

extraordinário para apoio à Santa Casa da Misericórdia de Ponte de Lima. A Câmara 

Municipal deliberou por unanimidade atribuir um subsídio extraordinário no montante de 

4.225,00€ (quatro mil duzentos e vinte e cinco euros), à Santa Casa da Misericórdia de Ponte 

de Lima, conforme consta da informação prestada pela Técnica do Serviço Social a 11 de 

novembro de 2020, mediante a celebração de protocolo a estabelecer. 

_6.3 - CONTRATO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO ENTRE A CÂMARA 

MUNICIPAL DE PONTE DE LIMA E A ACADEMIA DE FUTEBOL DE PONTE DE LIMA -

Aprovação. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar o contrato programa 

de desenvolvimento desportivo a celebrar entre a Câmara Municipal de Ponte de Lima e a 

Academia de Futebol de Ponte de Lima .. __________________ _ 

_ 6.4 - CONTRATO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO ENTRE A CÂMARA 

MUNICIPAL DE PONTE DE LIMA E A ACADEMIA DE FUTEBOL DE PONTE DE LIMA -

Aprovação. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar o contrato programa 

de desenvolvimento desportivo a celebrar entre a Câmara Municipal de Ponte de Lima e a 

Academia de Futebol de Ponte de Lima. __________________ _ 

_ 6.5 - CONTRATO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO ENTRE A CÂMARA 

MUNICIPAL DE PONTE DE LIMA E O GRUPO RECREATIVO E CULTURAL DESPORTIVO DA 

GANDRA - Aprovação. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar o contrato 

programa de desenvolvimento desportivo a celebrar entre a Câmara Municipal de Ponte de 

Lima e o Grupo Recreativo e Cultural Desportivo da Gandra .. ___________ _ 

_ 6.6 - CONTRATO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO ENTRE A CÂMARA 

MUNICIPAL DE PONTE DE LIMA E A ESCOLA DESPORTIVA LIMIANA - Aprovação. A Câmara 

Municipal deliberou por unanimidade aprovar o contrato programa de desenvolvimento 
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desportivo a celebrar entre a Câmara Municipal de Ponte de Lima e a Escola Desportiva 

Limiana. -------------------------------
_ESPAÇO DE INTERVENÇÃO ABERTO AO PÚBLICO: Não se registaram intervenções. __ 

_ {03} APROVAÇÃO DA ATA EM MINUTA:- Nos termos dos números 3 e 4, do artigo 572, 

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, 
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