
~~ 
MUN iCíPIO PONTE El L: A 

TE;RIlA RICA DA I I UMANIOAOE: 

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 25 de janeiro de 2021 e aprovada a 08 de 

fevereiro de 2021 . ______________________ _ 

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

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

www.cm-pontedel ima.pt. ____________________ _ 

Ponte de Lima, 08 de fevereiro de 2021. 

o Presidente da Câmara Municipal de Ponte de Lima, 

ç I 
Victor Mendes (Eng.O) 

Tel 258 900 400. Fax 258 900 410 . Praça da República . 4990-062 Ponte de Lima . geral@cm-pontedel ima.pt. www,cm-pontedelima.pt 
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25 de janeiro de 2021 

REUNIÃO DA CÂMARA MUNICIPAL 
DE 

PONTE DE LIMA 

Data da reunião: 25 de janeiro de 2021 

Local da Reunião: Edifício dos Paços do Concelho 

PRESENÇAS: 

Presidente: 

Eng. Victor Manuel Alves Mendes 

Vereadores: 

Engª Mecia Sofia Alves Correia Martins 

Dr. Abel Lima Baptista 
Drª Ana Maria Martins Machado 
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 quarenta e cinco minutos 

2 

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

Castro Araújo 

Prestou Colaboração Técnica: M~ Guilhermina Franco 

Resumo Diário de Tesouraria: 
Saldo ..................... Euros 8.436.313,33 € 

OBS: A Ata foi aprovada por minuta 
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PERíODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA: _______________ _ 

_ Intervenção dos Vereodores: _____________________ _ 

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

felicitações ao Senhor Professor Doutor Marcelo Revelo de Sousa, reeleito Presidente da 

República. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar o voto proposto, 

fazendo votos que os próximos cinco anos sejam 5 anos de sucesso para o Presidente da 

República e para o país, devendo ser dado conhecimento. ____________ _ 

_ O Senhor Vereador Eng.º Vasco Ferraz no uso da palavra louvou o trabalho de todos os 

membros das mesas de voto, que garantiram o ato de eleição do Presidente da República. _ 

_ 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 maioria com a abstenção do 

Senhor Vereador Dr. Paulo Sousa, aprovar a ata da reunião realizada a 11 de janeiro de 

2021, pelo que vai a mesma ser assinada pelo Exmo. Senhor Presidente e pela Secretária. _ 

_ (02) OBRAS PARTICULARES __________________ _ 

_ 2.1 - PROCESSO DE LOTEAMENTO NQ 16/08 - Pedido de alteração ao alvará de 

loteamento nº 2/93 - Lote nQ 4, na Rua Faria da Costa, na Freguesia da Facha -

Requerente: Aníbal Matos Coelho - Sociedade Construção Civil, Ld.~ - Aprovação. A 

Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar as alterações ao alvará de 

loteamento nº 2/93 - Lote nº 4, do Processo de loteamento n.º 16/08, sito na Rua Faria da 

Costa, da Freguesia da Facha, requerido por Aníbal Matos Coelho - Sociedade Construção 

Civil, Ld.ª. ____________________________ _ 

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

1_, ,._, n ... ",r"..., '_c _ n_ ,....., ... .., ..... _ ....... _ ..... 1.1'"'. I .. , ........ 1 __ ,""", 

IUlt::dlllt::JILU 11- .J..U/UJ - I..Ult::, ll';;'~ O'J'.J...:>,.J.. ... e .J..,:) Ilei f\Ud Ud \"dlJt::ld Ut:: .,l • .. )t;;!Ud~LldU -

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

Aprovação. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar as alterações ao alvará 

de loteamento nº 10/07 - Lotes nºs 6,7,13,14 e 15, sitos 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 OBRAS Nº 235/20 - LOCAL DA OBRA: RUA DA IGREJA NA 

FREGUESIA DA LABRUJA - REQUERENTE: FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL s. CRISTOVÃO 
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DA LABRUJA - Pedido de isenção de taxas. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade 

autorizar a isenção da taxa pela emissão do alvará, requerida pela Fábrica da Igrej a Paroquial 

de S. Crist óvão da Labruja, no montante de 7,80 € (sete euros e oitenta cêntimos), ao abrigo 

da autorização genéri ca deliberada pela Assemb leia Municipal, na sessão de 12 de dezembro 

de2020. ____________________________________________________ _ 

_ 2.4 - PROCESSO DE OBRAS NQ 169/20 - LOCAL DA OBRA: RUA DA CANDEEIRA NQ 844 

NA FREGUESIA DA S. PEDRO D'ARCOS - REQUERENTE: BRUNO ALEXANDRE VELHO 

RODRIGUES FERNANDES - Redução da faixa de proteção para 10 metros - Aprovação. A 

Câmara M unicipal deliberou por unanimidade retirar o assunto. _________ _ 

_ (03) ASSUNTOS DIVERSOS ____________________________________ _ 

_ 3.1 - PROJETO DE REGULAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTE DE 

LIMA - Aprovação. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar a versão final 

do projeto de Regulamento do Conselho Municipal de Saúde de Ponte de Lima. Mais 

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

_ 3.2 - PROJETO DE REGULAMENTO DO PÓLO INDUSTRIAL DO GRANITO DAS PEDRAS 

FINAS - Aprovação. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar a versão final 

do projeto de Regulamento do Pólo Industri al do Granito das Pedras Finas. M ais deliberou 

por unanimidade subm eter à apreciação e aprovação da Assembleia Municipal. 

_3.3 - CONTRATO DE COMODATO NO ÂMBITO DA CANDIDATURA AO AVISO NQ NORTE-

14-2019-17- QUALIFICAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO CAMINHO CENTRAL PORTUGUÊS PARA 

SANTIAGO DE COMPOSTELA -PONTE DE LIMA - Aprovação. A Câmara Municipal deliberou 

por unanimidade aprovar o Contrato de Comodato no Âmbito da Candidatura ao Aviso n. Q 

Norte-14-2019-17- Qualificação e Va lorização do Caminho Central Portugu ês para Santiago 

de Compostela - Ponte de Lima, a ce lebrar entre Manuela Catarin a Barreiros Amorim e o 

M un icípio de Ponte de Lim a. _______________________ _ 

_ 3.4 - PLANO MUNICIPAL DE DEFESA DA FLORESTA 2021-2030 - Promoção de consulta 

t ermos e para os efeitos do disposto no artigo 1012 do Cód igo do Procedimento 

Admini strativo, o Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra In cêndios para o Concel ho 

de Ponte de Lima, para o período de 2021-2030. _______________ _ 

_ 3.5 - PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO ENTRE O CENTRO QUALIFICA DA AEPL E O 

MUNicíPIO DE PONTE DE LIMA - Ratificação. A Câmara Municipal deliberou por 

unanimidade nos termos e para os efeitos do disposto no número 3, do arti go 352, do Anex 
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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 3 de dezembro de 2020, de aprovação e 

assinatura do Protocolo de Cooperação entre o Centro Qualifica da AEPL e o Município de 

Ponte de Lima. ________________________________________________________ _ 

_ 3.6 - "ZÉ CACHADINHA: UM CANTOR DO POVO" - Proposta de venda ao público por 2 

euros cliVA incluído. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar a proposta 

de venda ao público por 2,00 € (dois euros), com IVA incluído, do livro intitulado "Zé 

Cachadinha: um cantor do povo". ______________________ ~ __________________ _ 

3.7 - PROPOSTA DE REGULAMENTO DE GESTÃO DA ÁREA DE PAISAGEM PROTEGIDA 

REGIONAL DAS LAGOAS DE BERTIANDOS E SÃO PEDRO DE ARCOS - Aprovação. A Câmara 

Municipal deliberou por unanimidade autorizar o início do procedimento de elaboração do 

Projeto de Regulamento de Gestão da Área de Paisagem Protegida Regional das Lagoas de 

Bertiandos e São Pedro de Arcos; que se podem constituir como interessa dos no presente 

procedimento, no prazo de dez dias úteis, a contar da data de afixação do presente edital, 

todos aqueles que, nos termos do n.º 1 do artigo 98.º do C.P.A., sejam titulares de direitos, 

interesses legalmente protegidos, deveres, encargos, ónus ou sujeições no âmbito de 

decisões que nele forem ou possam ser tomadas, bem como as associações, para defender 

interesses coletivos ou proceder à defesa coletiva de interesses individuais dos seus 

associados que caibam no âmbito dos respetivos fin s; os interessados podem constituir-se 

como tal e apresentar os seus contributos para a elaboração do projeto de Regulamento de 

Gestão da Área de Paisagem Protegida Regional das Lagoas de Bertiandos e São Pedro de 

Arcos, através de comunicação escrita que contenha nome completo, morada ou sede, 

profissão, número de identificação fiscal e o respetivo endereço de correio eletrónico, dando 

consentimento para que este seja utilizado para os efeitos previstos na alínea c) do n.º 1 do 

artigo 112.º do C.P.A., identificando devidamente o procedimento. Mais deliberou por 

unanimidade que a constituição como interessados e a apresentação de contributos devem 

I' • . , '"' . . ' .. ~ , ...... " _ ." . .., .. _ ,.., .. , ,.... _ " _ '"' . , 

,:,t:: 1 UII15IUU;:' ou rlt::::>lueIlLt:: Ud "-OllldlO ' V IUIIH ... qJdl} tJaLd rai.yu':' uu I......U IIL.t::IIIU, rlCllyCl ua 

República, 4990-256 Ponte de Lima, ou através de correio eletrónico para geral@cm-

pontedelima. pt. ______________________________________________________ _ 

_ 3.8 - PROPOSTA DE REGULAMENTO CONCURSO DE ESPANTALHOS - Aprovação. A 

Câmara Municipal deliberou por unanimidade autorizar aprovar a proposta de Regulamento 

do Concurso de Espantalhos. 
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_ 3.9 - PROPOSTA DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ISENÇÃO DAS 

TAXAS RELATIVAS À OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA E PUBLICIDADE, ISENÇÃO DAS TAXAS 

RELATIVAS AO TERRADO DAS FEIRAS QUINZENAIS, ISENÇÃO DAS RENDAS DEVIDAS PELA 

ADJUDICAÇÃO DA EXPLORAÇÃO DE EDIFíCIOS E ESPAÇOS MUNICIPAIS, ATÉ 31 DE MARÇO 

DE 2021 - APROVAÇÃO. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar, de 

acordo com a proposta do Senhor Presidente da Câmara Municipal, a isenção das taxas 

relativas à ocupação da via pública (esplanadas, ocupações da via pública aos domingos e 

feriados, Feira de Artesanato e Feira de Antiguidades e Velharias de Ponte de lima, etc.,) e 

publicidade; a isenção das taxas relativas ao terrado das Feiras Quinzenais; a isenção das 

rendas devidas pela adjudicação da exploração de edifícios e espaços municipais, desde que 

os arrendatários comprovem uma quebra de rend im entos superior a 20 % face aos 

rendimentos do mês anterior ou do período homólogo do ano anterior, e da mesma resulte 

uma taxa de esforço superior a 35 % relativamente à renda, de 1 de janeiro até 31 de março 

de2021. __________________________ _ 

3.10 - CONSELHO DIRETlVO DE BALDIOS DA FREGUESIA DE VITORINO DE PIÃES -

local: Costa - P _ARB_049045 - Emissão de parecer. A Câmara Municipal deliberou por 

unanimidade dar parecer favorável nos termos e para os efeitos do disposto no Decreto-lei 

nº. 96/2013, de 19 de Julho, na sua redação atual, considerando a informação prestada 

pelos serviços técnicos a 11 de janeiro de 2021, ao pedido de autorização prévia para as 

ações de arborização do Conselho Diretivo de Baldios da Freguesia de Vitorino de Piães, 

lugar da Costa, - P _ARB_049045. ____________________ _ 

_ 3.11 - PROTOCOLO PARA CEDÊNCIA DE EQUIPAMENTOS DE APOIO AO COMBATE À 

VESPA VElUTINA - Aprovação. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade revogar a 

deliberação de 27 de novembro de 2020, de acordo com o proposto pela Chefe da DAG, a 19 

de janeiro de 2021. Mais deliberou por unanimidade aprovar o Protocolo para cedência de 

Equipamentos de Apoio ao Combate à Vespa Velutina a celebrar entre o Municipio de Ponte 

_ 3.12 - PROPOSTA DE MODIFICAÇÃO AOS DOCUMENTOS PREVISIONAIS DE 2021 - 1ª 

REViSÃO ORÇAMENTAl- Aprovação. A Câmara Municipal deliberou por maioria com cinco 

votos a favor e duas abstenções dos Senhores Vereadores Dr. Abe l lima Baptista e Dr.ª 

Maria João Sousa, aprovar a proposta. Mais deliberou por unanimidade remeter à 

Assembleia Municipal para ratificação. -------------------===-j"J 
_(04) ATRIBUiÇÃO DE SUBsíDIOS _________________ ~ 
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_4.1 - CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DA CORRELHÃ - Solicita a atribuição de um 

subsídio destinado à aquisição de uma carrinha para serviço da ERPI. A Câmara Municipal 

deliberou por unanimidade atribuir uma comparticipação financeira no montante de 

20.000,00 € (vinte mil euros), ao Centro Social e Paroquial da Correlhã, destinada à aquisição 

de uma carrinha para serviço ERPI, mediante celebração de protocolo a estabelecer. __ 

_ 4.2 - CONFERÊNCIA DE S. VICENTE DE PAULO DE PONTE DE LIMA - Solicita a atribuição 

de um subsídio destinado à aquisição de uma carrinha. A Câmara Municipal deliberou por 

unanimidade atribuir uma comparticipação financeira no montante de 10.000,00 € (dez mil 

euros), à Conferência de S. Vicente de Paulo de Ponte de Lima, destinada à aquisição de uma 

carrinha, mediante celebração de protocolo a estabelecer. 

_ESPAÇO DE INTERVENÇÃO ABERTO AO PÚBLICO: não se registaram intervenções. 

_(05) APROVAÇÃO DA ATA EM MINUTA:- Nos termos dos números 3 e 4, do artigo 572, 

da Lei n2 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 e cinco minutos. ___ _ 

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

A Secretária, 

MM? * feL""";';" ,tlk, Je és-{;:" Ar~ 
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