
~~ MUNiCíPIO PONTE EJ ~ 
TERnA IHCA DA HUMANIOAOE 

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 22 de fevereiro de 2021 e aprovada a 08 de março 

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 Município de Ponte de Lima, 

www.cm-pontedelima.pt. ____________________ _ 

Ponte de Lima, 08 de março de 2021 . 

o Presidente da Câmara Municipal de Ponte de Lima, 

Victor Mendes (Eng.O) 

Tel258 900 400. Fax 258 900 410 . Praça da República . 4990-062 Ponte de Lima . geral@cm-pontedelima.pt.www.cm-pontedelima.pt 
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22 de feve reiro de 2021 

REUNIÃO DA CÂMARA MUNICIPAL 
DE 

PONTE DE LIMA 

Data da reunião: 22 de fevereiro de 2021 

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 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 .................. ... 9.328. 7S3, 79 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 comunicou aos restantes Vereadores que a 

proposta de aceitação de cedência ao Municipio a título gratuito, de uma parcela de tereno 

particular, discutida e aprovada na última reunião, e que já fazia parte da ordem do dia da 

sessão da Assembleia Municipal agendada para o dia 27 de fevereiro, foi retirada a seu 

pedido, na medida em que o parecer jurídico concluiu no sentido da necess idade de 

elaboração de um acordo administrativo de cooperação. 

_ O Senhor Presidente da Câmara Municipal propôs um voto de louvor a Zulmira 

Marinho, Presidente da Direção da ALAAR - Associação Limiana dos Amigos dos Animais de 

Rua, pelo excelente trabalho de voluntariado que tem feito do ponto de vista daquilo que é 

a proteção dos animais, ao longo dos anos. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade 

aprovar o voto proposto devendo ser dado conhecimento. ____________ _ 

_ O Senhor Presidente da Câma ra Municipal propôs um voto de felicitações a Braga, à 

Câmara Municipal de Braga, enquanto legítima representante da população de Braga, pelo 

facto de ter sido distinguida como melhor destino europeu 2021. A Câmara Municipal 

deliberou por unanimidade aprovar o voto proposto devendo ser dado conhecimento. __ 

_ Intervenção dos Vereadores: ______________________ _ 

_ O Senhor Vereador Dr. Abel Lima Baptista no uso da palavra solicitou o agendamento 

de uma visita às instalações usadas pelos trabalhadores do município para se vestirem com 

as roupas de uso nas funções, para prepararem e tomarem as suas refeições e instalações de 

WC e balneários dos respetivos trabalhadores. Mais so licitou que o Senhor Presidente ou o 

seu representante o acompanhasse na visita a essas instalações, bem como o responsáve l na 

câmara da higiene e segurança no trabalho. Referiu ainda que se faria acompanhar dos 

quatro delegados sindicais e da comissão de trabalhadores. 

_ O Senhor Vereador Dr. Abel Lima Baptista so licitou ainda no uso da palavra que o 

Senhor Presidente esclarecesse, tendo sido aprovado o regulamento de turnos, porque 

razão este subsídio não está a ser pago aos trabalhadores. ____________ _ 

O Senhor Vereador Dr. Abel Lima Baptista, no uso da palavra sugeriu que, 

considerando que a ponte medieval e a ponte romana como estão vedadas ao trân sito 

também estão vedadas aos ciclistas, fosse colocado o sinal de proibição exceto aos ciclistas e 

viaturas municipais. ___________________________ _ 
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_ O Senhor Vereador Dr. Abel Lima Baptista, no uso da palavra referiu que tem 

constatado que em muitas vias municipais a água anda em cima da via, porque as valetas 

estão cheias de terra, defendendo a criação de um plano municipal de limpeza das valetas. 

Por fim, referiu que os erros sistemáticos da faturação da água continuam a verificar-

se. 

De seguida usou da palavra a Senhora Vereadora Dr." Maria João Sousa para referir 

que ao passar na rotunda da Feitosa, verificou que a empresa que estava a colocar a lona 

publicitária do Municipio estava a deitar os restos publicitários para o chão. _____ _ 

_ A Senhora Vereadora Dr." Ana Machado usou da palavra para comunicar que o Centro 

de Vacinação Covid-19 na comunidade, sob a coordenação da ULSAM, em Ponte de Lima iria 

iniciar a 25 de fevereiro, a administração das vacinas aos grupos prioritários definidos, nas 

instalações do Pavilhão de Feiras e Exposições da Expolima, edifício que reúne os requisitos 

identificados pela Autoridade de Saúde para alojamento do Centro de Vacinação, desde a 

localização, fácil acesso e facilidade de estacionamento, acessibilidade para pessoas com 

mobilidade reduzida e dimensões adequadas ao plano proposto para instalar os postos de 

vacinação. 

_ O Senhor Vereador Dr. Paulo Sousa no uso da palavra propôs um voto de felicitações à 

Escola Secundária de Ponte de Lima por ter sido designada para representar Portugal, este 

ano, no Campeonato do Mundo Fi in Schools, a realizar no início de junho. A Câmara 

Municipal deliberou por unanimidade aprovar o voto proposto devendo ser dado 

conhecimento. ________________________________ ___ 

O Senhor Vereador Dr. Paulo Sousa no uso da palavra falou do projeto Comprar 

Limiano que se trata de uma plataforma de venda online cujo arranque é promovido pelo 

Município de Ponte de Lima, em colaboração com a Associação Empresarial de Ponte de 

Lima, com o propósito de auxiliar o comércio local, e que na próxima reunião apresentaria a 

proposta para apreciação, das respetivas normas. __________________ _ 

_ 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 57Q , da Lei n. Q 75/2013, de 12 de 

setembro, e sem prejuízo da sua prévia aprovação sob a forma de minuta, para efeitos do 
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disposto nos números 3 e 4 do citado artigo, deliberou por unanimidade aprovar a ata da 

reunião realizada a 08 de fevereiro 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 2/20 - Local da Obra: Rua Couto de Calvei o -

Freguesia de Calvelo - Requerente: Município de Ponte de lima - Promoção de discussão 

pública nos termos da alínea a) do nQ 1 do Art.Q SQ do RME. A Câmara Municipal deliberou 

por unanimidade promover a discussão pública, pelo prazo de 30 dias, nos termos da alínea 

a), do nQ 1, do Art.º 5Q do RME, Processo de Loteamento nQ 2/20, si to na Rua Couto de 

Calvelo, da Freguesia de Calvelo, requerido por Município de Ponte de Lima. _____ _ 

_ 2.2 - PROCESSO DE LOTEAMENTO NQ 3/18 - Pedido de alteração ao alvará de 

loteamento nQ 1/19 - Lote nQ 14, na Rua da Quingosta, na Freguesia de Arca e Ponte de 

lima - Requerente: Vítor Hugo de Sousa Oliveira Pinto - Promoção de consulta aos 

proprietários por edital nos termos do 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.º 6Q do RME, processo de loteamento nQ 3/18 - pedido de alteração 

ao alvará de loteamento nQ 1/19, Lote nQ 14, sito na Rua da Quingosta, da Freguesia de Arca 

e Ponte de Lima, requerido por Vítor Hugo de Sousa Oliveira Pinto. ________ _ 

_ 2.3 - PROCESSO DE LOTEAMENTO NQ 3/18 - Pedido de alteração ao alvará de 

loteamento nQ 1/19 - Lote nQ 7, na Rua da Quingosta, na Freguesia de Arca e Ponte de 

lima - Requerente: Helena Rafaela Lourenço Martins Veloso - Aprovação. A Câmara 

Municipal deliberou por unanimidade aprovar o pedido de alteração ao alvará de 

loteamento nQ 1/19, lote nQ 17, processo de loteamento nQ 3/18, sito na Rua da Quingosta, 

da Freguesia de Arca e Ponte de Lima, requerido por Helena Rafaela Lourenço Martins 

Veloso. _____________________________ _ 

_ (03) JUNTAS DE FREGUESIA __________________ _ 

_ 3.1 - FREGUESIA DE ARCA E PONTE DE LIMA - Comparticipação financeira destinada à 

obra de "Beneficiação das Ruas de Vila Nova de Gaia, Rua dos Castanheiros e Rua da 

Aboboreira". A Câmara Municipal deliberou por unanimidade atribuir uma comparticipação 

financeira até ao montante máxi mo de 15.184,50 € (quinze mil cento e oitenta e quatro 

euros e cinquenta cêntimos), à Freguesia de Arca e Ponte de Lima, destinada a comparticipar 

a obra de pavimentação nas Ruas de Vila Nova de Gaia, Rua dos Castanheiros e Rua da 
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Aboborei ra, a transferir à medi da da execução da obra, mediante inform ação dos serviços 

t écnicos do Município, ap rovan do a execução dos traba lhos. _ ____ _ _____ _ 

_ 3.2 - FREGUESIA DE ARCA E PONTE DE LIMA - Comparticipação financeira destinada à 

obra de "Beneficiação da Rua Monte dos Couros e Travessa da Quingosta". A Câmara 

Mun icipa l deliberou por unanimidade atribu ir uma comparticipação fi na nce ira de 70% at é 

ao montante máxim o de 10.143,88 € (d ez mil cento e quarenta e t rês euros e oitenta e oito 

cêntimos), à Freguesia de Arca e Ponte de Li ma, destinada a co mpart ici par a obra de 

pavimentação da Rua Monte dos Couros e Travessa da Quingost a, a t ra nsferi r à medida da 

execução da obra, mediant e informação dos serviços t écnicos do M un icípio, aprova ndo a 

execução dos trabalhos. 

_3.3 - FREGUESIA DE LABRUJA - Comparticipação financeira destinada à obra de 

" Beneficiação de talude e pavimento na Rua da Revolta". A Câma ra Mun icipal deliberou 

por unanimidade at ribuir um a co mparticipação f inance ira de 70% at é ao montante máximo 

de 2.077,60 € (d ois mil e set enta e set e euros e sessenta cêntimos), à Fregues ia da Labruj a, 

destinada a co mparti cipar a obra de "Benefi ciação de ta lu de e pavimento na Rua da 

Revolta", a transferir após a conclusão da obra, mediante informação dos serviços técnicos 

do M unicípio, aprova ndo a execução dos trabalhos. _ _____________ _ 

_ 3.4 - FREGUESIA DE REFOIOS DO LIMA - Comparticipação financeira destinada à obra 

de " Reconstrução de muro de suporte à Via - Travessa da Cedofeita". A Câ mara Municipal 

deliberou por unanimidade atribuir uma comparticipação finance ira de 70% até ao 

montante máximo de 2.404,08 € (dois mi l quat rocent os e quatro eu ros e oito cênt imos), à 

Fregues ia de Refoios do Lim a, destinada a compart ici par a obra de "Reco nstrução de muro 

de suporte à Via - Travessa da Cedofeita", a t ransferir após a conclusão da obra, mediante 

info rmação dos serviços t écnicos do Mun icípio, aprovando a execução dos tra ba lhos. __ 

_ 3.5 - FREGUESIA DA SEARA - Comparticipação financeira destinada à obra de 

"Reconstrução de muro de suporte na Rua Nossa Senhora do Desterro". A Câma ra 

Municipal deliberou por unanimidade atribuir um a comparticipação f in anceira de 70% at é 

ao monta nte máximo de 2.151,80 € (dois mil cento e ci nquent a e um euros e oitenta 

cêntimos), à Freguesia da Sea ra, destinada a comparticipar a obra de " Reconstrução de 

muro de suporte na Rua Nossa Senhora do Dest erro", a transferir após a conclusão da obra, 

mediante informação dos serviços t écnicos do Município, aprovando a execução dos 

t ra balhos. ____ ______________ _ ________ -:::.-.-1-
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_3.6 - FREGUESIA DA CORRELHÃ - Solicita transferência antecipada das 1.~ e 2.~ tranches 

2021. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade autorizar a antecipação da 1ª e 2ª 

tranche respeitantes ao ano 2021, no valor total de 15.301,07€ (quinze mil, trezentos e um 

euros e sete cêntimos), à Freguesia da Correlhã, com exceção da verba relativa à limpeza da 

rede viária. ___________________________ _ 

_ 3.7 - FREGUESIA DE S. PEDRO D'ARCOS - Proposta Final de Aditamento ao Processo de 

Toponímia. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar a proposta final de 

aditamento ao processo de fixação toponímica da Freguesia de S. Pedro D'Arcos. ____ _ 

_ 3.8 - FREGUESIA DA CORRELHÃ - Proposta Final de Aditamento ao Processo de 

Toponímia. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar a proposta final de 

aditamento ao processo de fixação toponímica da Freguesia da Correlhã. ______ _ 

_ (04) ASSUNTOS DIVERSOS __________________ _ 

_ 4.1 - ESTATUTO DO DIREITO DE OPOSiÇÃO - RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO ANO DE 

2020. A Câmara Municipal tomou conhecimento. Tendo em conta o disposto nos n.ºs 2 e 5 

do art.º 10° do Estatuto do Direito de Oposição e da alínea u) do n.Q 1 do art.º 35: da Lei n.º 

75 /2013 de 12 de Setembro deverá o presente relatório ser enviado ao Presidente da 

Assembleia Municipal e publicitado na página eletrónica do Município. _______ _ 

_ 4.2 - PROPOSTA DE ALTERAÇÃO AO REGULAMENTO DE ATRIBUiÇÃO DE BOLSAS DE 

ESTUDO AOS ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR - Promoção de consulta pública nos termos 

do disposto no artigo 101Q do CPA. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade A 

Câmara Municipal deliberou por unanimidade, aprovar e submeter a consulta pública, o 

projeto de Regulamento de Atribuição de Bolsas de Estudo aos Alunos do Ensino Superior, 

nos termos do disposto no artigo 101Q do CPA. _______________ _ 

_ 4.3 - REGULAMENTO DE ATRIBUiÇÃO DE AuxíLIOS ECONÓMICOS A CRIANÇAS QUE 

FREQUENTAM A EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR E ALUNOS DO 1Q CICLO DO ENSINO BÁSICO DO 

CONCELHO DE PONTE DE LIMA - Promoção de consulta pública nos termos do disposto no 

artigo 101Q do CPA. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar e submeter a 

consulta pública, o projeto de Regulamento de Atribuição de Auxílios Económicos a Crianças 

que Frequentam a Educação Pré-escolar e alunos do 1º Ciclo do Ensino Básico do Concelho 

de Ponte de Lima, nos termos do disposto no artigo 101º do CPA. ________ _ 

_ 4.4 - PROJETO DE REGULAMENTO MUNICIPAL DE RECONHECIMENTO E PROTEÇÃO DE 

ESTABELECIMENTOS E ENTIDADES DE INTERESSE HISTÓRICO E CULTURAL OU SOCIAL 

LOCAL DO MUNiCíPIO DE PONTE DE LIMA - Promoção de consulta pública nos termos do 
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disposto no artigo 101º do CPA. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar e 

submeter a consulta pública, o projeto de Regulamento Municipal de Reconhecimento e 

Proteção de estabelecimentos e Entidades de Interesse Histórico e Cu ltural ou Social Local 

do Município de Ponte de Lima, nos termos do disposto no artigo 101º do CPA. ____ _ 

_ 4.5 - CONSELHO DIRETIVO DE BALDIOS DE S. PEDRO D'ARCOS - Emissão de parecer 

relativo ao pedido de autorização prévia para as ações de (re) arborização -

P _ARB_048778. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade dar parecer favorável, nos 

termos e para os efeitos do disposto no n.º 1, do artigo 9.º, do Decreto-Lei n.º 96/2013, de 

19 de Julho, na sua redação atual, considerando a informação prestada pelos serviços 

técnicos a 12 de fevereiro de 2021, ao pedido de autorização prévia para as ações de (re) 

arborização - P _ARB_048778, devendo o Requerente cumprir com a legislação em vigor e 

com as recomendações estabelecidas na informação referida. __________ _ 

_ 4.6 - CONSELHO DIRETIVO DE BALDIOS DE VITORINO DOS PIÃES - S. PEDRO -

VITORINO DOS PIÃES - Emissão de parecer relativo ao pedido de autorização prévia para 

as ações de (re) arborização - P _ARB_049245. A Câmara Municipal deliberou por 

unanimidade dar parecer favorável, nos termos e para os efeitos do disposto no n.º 1, do 

artigo 9.º, do Decreto-Lei n.º 96/2013, de 19 de Julho, na sua redação atual, considerando a 

informação prestada pelos serviços técnicos a 12 de fevereiro de 2021, ao pedido de 

autorização prévia para as ações de (re) arborização - P _ARB_049245, devendo o 

Requerente cumprir com a legislação em vigor e com as recomendações estabelecidas na 

informação referida. 

_4.7 - HASTA PÚBLICA DE ALIENAÇÃO DO LOTE LC-1, NO PÓLO INDUSTRIAL E 

EMPRESARIAL DA QUEIJADA - Ratificação do despacho proferido pelo Sr. Presidente da 

Câmara a 17 de fevereiro de 2021. 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 17 de fevereiro de 2021, de adjudicação definitiva da 

venda do lote LOTE LCl - PRÉDIO URBANO constituído por parcela de terreno destinada a 

construção de edifício de atividade industrial/armazenagem e comercial/serviços com a área 

de implantação de 3702 m2 e de construção 4442,40 m2, com 2 pisos acima da cota de 

soleira, sito na Rua do Monte das Va las, da freguesia de Queijada, Ponte de Lima, descrito 

no Registo Predial sob o número setecentos e quarenta e sete (747/20140704), inscrito na 

matriz predial urbana sob o artigo 1211, com uma área total de 9448 m2, área descoberta de 
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9448 m2
, conforme consta da ata da comissão datada de 9 de fevereiro, à FBU Construções 

Unip., Lda., pelo valor de 58.000,00€ (cinquenta e oito mil euros). _____ ___ _ _ 

_ 4.8 - 2.ª ADENDA AO PROTOCOLO PROTRANSP 2020 - MUNiCíPIO DE PONTE DE LIMA 

E A AUTO VIAÇÃO CURA, LDª - Aprovação. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade 

Aprovar a 2.ª Adenda ao protocolo PROTRANSP 2020, celebrado entre o Município de Ponte 

de Lima e a Auto Viação Cura, Ld.ª. ________ ____________ _ 

_ 4.9 - JOÃO FERNANDES MARINHO - Emissão de parecer relativo ao pedido de 

autorização prévia para as ações de (re) arborização - P _ARB_049931. A Câmara Municipal 

deliberou por unanimidade dar parecer favorável, nos termos e para os efeitos do disposto 

no n. 9 1, do artigo 9. 9, do Decreto-Lei n. 9 96/2013, de 19 de Julho, na sua redação atual, 

considerando a informação prestada pelos serviços técnicos a 15 de fevereiro de 2021, ao 

pedido de autorização prévia para as ações de (re) arborização - P _ARB_049931, devendo o 

Requerente cumprir com a legislação em vigor e com as recomendações estabelecidas na 

informação referida. 

_4.10 - DECLARAÇÃO DE COMPROMISSOS PLURIANUAIS, PAGAMENTOS EM ATRASO E 

RECEBIMENTOS EM ATRASO A 31/12/2020 - Para conhecimento. A Câmara Municipal 

tomou conhecimento das Declarações de Compromissos Plurianuais; de Pagamentos em 

Atraso; de Recebimentos em Atraso. As declarações deverão ser remetidas à Assembleia 

Municipal, devendo ser publicadas na página da internet do Município de Ponte de Lima e 

integrar o relatório e contas do ano, nos termos do disposto no artigo 159 da Lei n.98/2012, 

de 21 de fevereiro, na sua redação atual. __________________ _ 

_ 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 57 9, 

da Lei n9 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, 

~" r:. S~c fd"'· Q,.\~ IA= Ik) ,M ~eb /0.7 
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