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www.cm-pontedelima.pt. _ ____ ___ ___ _ _____ ___ _ 

Ponte de Lima, 22 de março de 2021 . 

o Presidente da Câmara Municipal de Ponte de Lima, 

Victor Mendes (Eng.O) 

Tel258 900 400· Fax 258 900 4 10 · Praça de Republica· 4990062 Ponte de Ume · gerel@Crn-pontedelime.pt·www.crn-pontedelltTl8.pt 



MUN iCíPIO 
Ttll nA, RICA, O" ItUMANIOADE 

Ata nQ OS/2021 

Divisão Administrativa e Financeira 

Reunião de 08 de março de 2021 

Local de realização: EDIFíCIO DOS PAÇOS DO CONCELHO 

Tel 258 900 400 . Fax 258 900 410. Praça da República. 4990-062 Ponte de Lima. geral@cm-pontedelima.pt. www.crn -pontedelima.pt 



08 de março de 2021 

REUNIÃO DA CÂMARA MUNICIPAL 
DE 

PONTE DE LIMA 

Data da reunião: 08 de março de 2021 

Local da Reunião: Edifício dos Paços do Concelho 

PRESENÇAS: 

Presidente: 

Eng. Victor Manuel Alves Mendes 

Vereadores: 

Engi! Mecia Sofia Alves Correia Martins 

Dr. Abel lima Baptista 

Dri! Ana Maria Martins Machado 

2 

EngQ Vasco Nuno Magalhães Velho de Almeida Ferraz 

Dr.i! Maria João lima Moreira Sousa 

Dr. Paulo Jorge da Cunha Barreiro de Sousa 

FALTAS: 

Início da Reunião: Quinze horas 

Encerramento: Dezasseis horas e cinquenta 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 ..................... 7.423.801,34 Euros 

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

_ 'ntervenção dos Vereadores: _______________________ _ 

_ O Senhor Vereador Dr. Abel Lima Baptista propôs um voto de congratulações a todas 

as mulheres. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar o voto proposto. _ 

_ O Senhor Vereador Dr. Abel Lima Baptista no uso da palavra abordou os seguintes 

assuntos: o muro de vedação do campo de futebol da Facha, mau exemplo da Câmara 

Municipal, na medida em que está a ser construído pelo menos numa parte, em cima da 

valeta, quando o ideal seria que fizessem os afastamentos e construíssem uma baía de 

estacionamento, achando que seria de repensar a situação e ver o que é possível ainda 

fazer; questionou a câmara municipal no sentido de saber se a geminação com o Rio de 

Janeiro ainda existe ou não, se está em vigor ou não, e porque razão não foi dada resposta 

ao pedido de apoio apresentado pela Casa do Minho, no Rio de Janeiro, a 2 de junho de 

2020; questionou ainda a câmara municipal no sentido de saber se para o prédio que em 

tempos existiu um PIP que foi aprovado e depois foi revogado, para a construção de um 

centro logístico de combustíveis, na freguesia da Ribeira, terá ou não sido aprovado 

recentemente um novo PIP para construir um armazém desse género; por último, referiu um 

email recebido do Senhor Fernando Franco, a sugerir, uma vez que estão a decorrer obras 

no centro histórico, a colocação de mais sarjetas em algumas ruas, questionou se está 

prevista mais alguma situação para além da intervenção que se está a fazer, com a colocação 

de mais sarjetas." 

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 

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 22 de fevereiro de 2021, pelo que vai a mesma ser assinada pelo Exmo. 

Senhor Presidente e pela Secretária. _____________________ _ 

_ (02) OBRAS PARTICULARES ___________________ _ 

2.1 - PEDIDO DE INFORMAÇÃO PRÉVIA NQ 315/20 - Construção de empreendimento 

turístico - Decreto-Lei nQ 124/2006 de 28 de junho na sua atual redação - Condicionalismos 
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à edificação -ao abrigo do nQ 6 do artigo 16Q. Local da Obra: Rua das Costelas - Freguesia 

de Refoios do Lima - Requerente: Paulo Moreira de Sousa - Ata CMDF - Aprovação. A 

Câmara Municipal deliberou por unanimidade considerando o parecer favorável da 

Comissão Municipal de Defesa da Floresta de Ponte de Lima, constante da ata n.Q 54, 

relativa à reunião realizada aos vinte e sete dias do mês de novembro de dois mil e vinte, 

aprovar a redução da faixa de gestão de combustíveis de 50 para 10 metros, ao abrigo do 

disposto na alínea c) do n.Q 6, do artigo 16.Q, do Decreto-Lei nQ 124/2006, de 28 de junho, na 

sua atual redação, relativo ao PIP n.Q 315/20, da obra sita na Rua das Costelas, da Freguesia 

de Refoios do Lima e requerido por Paulo Moreira de Sousa. O Senhor Vereador Dr. Abel 

Lima Baptista ditou para a ata a seguinte declaração de voto: "votei favoravelmente, mas 

não concordo que não tenha que ser respeitada a distância dos 50 metros à estrema da 

propriedade, de uma faixa de proteção". __________________ _ 

_ 2.2 - PROCESSO DE OBRAS NQ 169/20 - Alteração e ampliação de moradia unifamiliar 

para Empreendimento turístico - Decreto-Lei nQ 124/2006 de 28 de junho na sua atual 

redação - Condicionalismos à edificação -ao abrigo do nQ 6 do artigo 16Q. - Local da obra: 

Rua da Candeeira nQ 844, na Freguesia da S. Pedro D' Arcos - Requerente: Bruno Alexandre 

Velho Rodrigues Fernandes - Ata CMDF - Aprovação. A Câmara Municipal deliberou por 

maioria com seis votos a favor e um voto contra do Senhor Vereador Dr. Abel Lima Baptista, 

considerando o parecer favorável da Comissão Municipal de Defesa da Floresta de Ponte de 

Lima, constante da ata n.Q 54, relativa à reunião realizada aos vinte e sete dias do mês de 

novembro de dois mil e vinte, aprovar a redução da faixa de gestão de combustíveis de 50 

para 10 metros, ao abrigo do disposto na alínea c), do n.Q 6, do artigo 16.Q, do Decreto-Lei nQ 

124/2006, de 28 de junho, na sua atual redação, relativo ao processo de obras n. Q 169/20, 

da obra sita na Rua da Candeeira, nQ 844 da Freguesia da S. Pedro D' Arcos, requerida por 

Bruno Alexandre Velho Rodrigues Fernandes. 

_2.3 - PROCESSO DE OBRAS NQ 201/17 - Local da obra: Rua General Norton de Matos nQ 

371 - Freguesia de Arca e Ponte de Lima - Requerente: Paulo Dinis de Lima Cerqueira -

Prorrogação do prazo para a conclusão das obras - Aprovação. A Câmara Municipal 

deliberou por unanimidade aprovar a prorrogação do prazo requerida por Paulo Dinis de 

Lima Cerqueira até trinta de junho de dois mil e vinte e um, para a conclusão das obras, 

considerando o disposto no nQ 2, do artigo 18Q, do Regulamento do Programa Terra 

Reabilitar, relativa ao Processo de Obras nQ 201/17, da obra sita na Rua General Norton de 

Matos, nQ 371, na Freguesia de Arca e Ponte de Lima. ---------------/1 



08 de março de 2021 5 

_2.4 - PROCESSO DE OBRAS NQ 44/17 - Local da obra: Rua General Norton de Matos nQ 

281 - Freguesia de Arca e Ponte de Lima - Requerente: Comprilima - Empreendimentos 

Imobiliários, Lda. - Prorrogação do prazo para a conclusão das obras - Aprovação. A 

Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar a prorrogação do prazo requerida 

por Comprilima - Empreendimentos Imobiliários, Lda. até trinta de junho de dois mil e vinte 

e um, para a conclusão das obras, considerado o disposto no nQ 2, do artigo 18Q, do 

Regulamento do Programa Terra Reabilitar, relativa ao Processo de Obras nQ 44/17, da obra 

sita na Rua General Norton de Matos nQ 281, na Freguesia de Arca e Ponte de Lima. 

_2.5 PROCESSO DE LOTEAMENTO NQ 1/19 Requerente: RIO SUL -

EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, LDA., EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS DO 

LAMEIRÃO, LDA. E BORLlMÓVEL CONSTRUÇÃO DE EDIFíCIOS E OBRAS PÚBLICAS, LDA. -

Via D. Pedro I - Freguesia de Arca e Ponte de Lima - Aprovação das alterações ao projeto 

de loteamento. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar as alterações ao 

projeto de loteamento, condicionado ao cumprimento do estabelecido no ponto número 

nove da informação prestada pelos serviços técnicos a 24 de fevereiro de 2021. 

_2.6 - PROCESSO DE LOTEAMENTO NQ 6/88 - Pedido de alteração ao alvará de 

loteamento nQ 17/89 - Lote nQ 4, na Rua Papa João Paulo II nQ 141 na Freguesia da Feitosa 

- Requerente: João Alberto Brandão Fernandes - Aprovação. A Câmara Municipal 

deliberou por unanimidade devolver o processo aos Serviços Técnicos da Divisão de Obras e 

Urbanismo, para proceder à reapreciação do pedido. _____________ _ 

_ 2.7 - PROCESSO DE OBRAS NQ 93/16 - Requerente: João Manuel Fernandes Cerqueira 

e Ana Filipa Oliveira Gonçalves da Silva - Local da Obra: Rua do Arrabalde de São João de 

Fora nQs 53 a 55, Freguesia de Arca e Ponte de Lima - Recurso Hierárquico. A Câmara 

Municipal deliberou por maioria com quatro votos a favor e três votos contra dos Senhores 

Vereadores Eng." Mecia Martins, Dr. Abel Baptista e Dr." Maria João Sousa, negar 

provimento ao recurso hierárquico interposto do despacho proferido pelo Exmo. Senhor 

Vereador da Área de Obras Particulares e Urbanismo desta Câmara Municipal, a 15 de 

janeiro de 2021, por se considerar o ato praticado válido, com fundamento na informação 

jurídica prestada a 1 de fevereiro de 2021. A Senhora Vice-Presidente, Eng.ª Mecia Martins, 

fez a seguinte declaração de voto: "Votei contra a proposta apresentada, de negar 

provimento ao recurso hierárquico, porque no licenciamento do processo, deu entrada o PIP 

que foi aprovado e enviado ao IGESPAR, que por sua vez emitiu parecer favorável; a 

requerente deu entrada do projeto de arquitetura que foi indeferido tendo como 
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fundamento o PDM quando a zona onde se insere o prédio está abrangida pelo PU de Ponte 

de Lima". 

_2.8 - 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 - Aprovação. A Câmara 

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

loteamento nº 81/97, lote nº 55, processo de loteamento nº 30/95, sito na Rua do Azevinho, 

nº 47, Fração A, na Freguesia de Fornelos e Queijada, requerido por José Alberto Lima 

Fernandes. __________________________________________________________ __ 

_ (03) OBRAS PÚBLlCAS _____________________ _ 

_ 3.1 - PÓLO INDUSTRIAL DE CALVELO - Aprovação do projeto de arquitetura. A Câmara 

Municipal deliberou por unanimidade aprovar o projeto de arquitetura do Pólo Industrial de 

Calvelo. 

_(04) JUNTAS DE FREGUESIA ____________________ _ 

_ 4.1 - FREGUESIA DE ARDEGÃO, FREIXO E MATO - Comparticipação destinada à 

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

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

(dezasseis mil euros), à Freguesia de Ardegão, Freixo e Mato, destinada à aquisição de uma 

viatura para transporte escolar, mediante celebração de protocolo a estabelecer. 

_4.2 - FREGUESIA DA LABRUJA - Comparticipação destinada a comparticipar as obras 

de "Beneficiação da Rua da Devesa, Rua de Vinhó de Baixo, Rua do Bargo, Rua da Casa 

Nova, Rua da Revolta, Rua da Capela de Nossa Sr.~ de Guadalupe e Rua de Rio Grande". A 

Câmara Municipal deliberou por unanimidade atribuir uma comparticipação financeira de 

70%, até ao montante máximo de 33 .370,34 € (trinta e três mil, trezentos e setenta euros e 

trinta e quatro cêntimos), à Freguesia da Labruja, destinada a comparticipar as obras de 

"Beneficiação da Rua da Devesa, Rua de Vinhó de Baixo, Rua do Bargo, Rua da Casa Nova, 

Rua da Revolta, Rua da Capela de Nossa Sr.ª de Guadalupe e Rua de Rio Grande", a transferir 

à medida da execução da obra, mediante informação dos serviços técnicos do Município, 

a prova nd o a execução dos traba lhos. ________________________________________ _ 

_ 4.3 - FREGUESIA DE BEIRAL DO LIMA - 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 Beiral do Lima. ______ ---<E:::....j ..... 

_(05) ASSUNTOS DIVERSOS __________________ ---,,,/ 

tI/ 
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_5.1 - PROPOSTA DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA - "Isenção de taxas relativas à 

ocupação da via pública e publicidade; terrado das Feiras Quinzenais, Artesanato, 

Antiguidades e Velharias; isenção das rendas devidas pela adjudicação da exploração de 

edifícios e espaços municipais" - Aprovação. A Câmara Municipal deliberou por 

unanimidade aprovar a proposta do Senhor Presidente da Câmara Municipal de 1 de março 

de 2021, de isenção do pagamento, até 30 de junho de 2021, 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; das 

taxas relativas ao terrado das Feiras Quinzenais; das rendas devidas pela adjudicação da 

exploração de edifícios e espaços municipais, desde que os arrendatários comprovem uma 

quebra de rendimentos 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. 

_5.2 - PROPOSTA DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA - "Proibição de realização de 

festas, romarias e eventos equiparáveis que envolvam o aglomerado de pessoas, até ao 

dia 30 de abril de 2021; bem como a emissão de licenças de ruído, alargamento de horário, 

arraial, recinto e licenças para lançamento de fogo-de-artifício, com exceção de morteiros 

e foguetes de cana sem efeitos coloridos" - Aprovação. A Câmara Municipal deliberou por 

unanimidade aprovar a proposta do Senhor Presidente da Câmara Municipal de 1 de março 

de 2021, de proibir a realização de festas, romarias e eventos equiparáveis que envolvam o 

aglomerado de pessoas, até ao dia 30 de abril de 2021; bem como a emissão de licenças de 

ruído, alargamento de horário, arraial, recinto e licenças para lançamento de fogo-de

artifício, com exceção de morteiros e foguetes de cana sem efeitos coloridos, fazendo face 

aos graves riscos de saúde pública associados à propagação da pandemia do COVIO 19, no 

Concelho de Ponte de Lima. _______________________ _ 

_ 5.3 - PRESTAÇÃO DE SERViÇOS DE GESTÃO CONTRATUAL DE 15 RECURSOS HUMANOS 

PARA OS ESTABELECIMENTOS DE EDUCAÇÃO E ENSINO DO CONCElHO - ratificação do 

despacho proferido pelo Senhor Presidente da Câmara de 23 de fevereiro de 2021. A 

Câmara Municipal deliberou por unanimidade nos termos e para os efeitos do disposto no 

número 3, do artigo 35 2, do Anexo I, da Lei n.2 75/13, de 12 de setembro, na sua redação 

atual, ratificar o despacho proferido pelo Senhor Presidente da Câmara Municipal a 23 de 

fevereiro de 2021, de suspensão da "Prestação de Serviços de Gestão Contratual de 15 
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Recursos Humanos para os Estabelecimentos de Educação e Ensino do Concelho", desde o 

dia 10 de março até que seja retomado o ensino presencial do 3° Ciclo. _______ _ 

_ 5.4 - PONTE AMIGA - Presente o processo relativo às obras a realizar na residência do 

Senhor José Manuel da Costa Vieira dos Santos, sita na Travessa de Casais nº 84, na 

Freguesia de Rebordões Souto, tendo como entidade intermediária o Centro Social e 

Paroquial de Fornelos. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade atribuir uma 

comparticipação financeira de 3.790,92 € (três mil setecentos e noventa euros e noventa e 

dois cêntimos), de acordo com a informação técnica, para as obras na residência do Senhor 

José Manuel da Costa Vieira dos Santos, sita na Travessa de Casais nº 84, na Freguesia de 

Rebordões Souto, a transferir após a conclusão dos trabalhos, para o Centro Social e 

Paroquial de Fornelos, instituição social intermediária para a execução da obra, mediante 

informação dos serviços técnicos deste Município, aprovando a sua execução. ____ _ 

_ 5.5 - ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA - CENSOS 2021 - Aprovação. A Câmara 

Municipal deliberou por unanimidade autorizar a abertura de conta bancária para os Censos 

2021. 

_5.6 - ACORDO DE GESTÃO ENTRE O MUNICIPIO DE PONTE DE LIMA E AS 

INFRAESTRUTURAS DE PORTUGAL, S.A. - Aprovação. A Câmara Municipal deliberou por 

unanimidade aprovar o Acordo de Gestão a celebrar entre o Município de Ponte de Lima e a 

Infraestruturas de Portugal, SoA. _____________________ _ 

_ (06) ATRIBUiÇÃO DE SUBsíDIOS ________________ _ 

_ 6.1 - AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE PONTE DE LIMA - Atribuição de subsídio 

destinado a custear despesas com participação no "Campeonato do Mundo Flln Schools". 

A Câmara Municipal deliberou por unanimidade atribuir um subsídio no montante de 

1.000,00 € (mil euros), destinado a custear despesas com a participação no "Campeonato do 

Mundo Flln Schools". _________________________ _ 

_ 6.2 - CONTRATO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO ENTRE O 

MUNiCíPIO DE PONTE DE LIMA E A ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA "OS lIMIANOS" -

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

de desenvolvimento desportivo a celebrar entre o Município de Ponte de Lima e a 

Associação Desportiva "Os Limianos". ___________________ _ 

_ 6.3 - CONTRATO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO ENTRE O 

MUNicíPIO DE PONTE DE LIMA E A ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA "OS lIMIANOS" - SECÇÃO 

DE HÓQUEI EM PATINS - Aprovação. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade 
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aprovar o contrato programa de desenvolvimento desportivo a celebrar entre o Município 

de Ponte de Lima e a Associação Desportiva "Os Limianos" - Secção de Hóquei em Patins. _ 

_ 6.4 - CONTRATO PROGRAMA DE DESENVOlVIMENTO DESPORTIVO ENTRE O 

MUNicíPIO DE PONTE DE LIMA E O BASKET CLUB LlMIENSE - Aprovação. A Câmara 

Municipal deliberou por unanimidade aprovar o contrato programa de desenvolvimento 

desportivo a celebrar entre o Município de Ponte de Lima e o Basket Club Limiense. 

_6.S - CONTRATO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO ENTRE O 

MUNicíPIO DE PONTE DE LIMA E A ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA E CULTURAL DA CORRELHÃ 

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

de desenvolvimento desportivo a celebrar entre o Município de Ponte de Lima e a 

Associação Desportiva e Cultural da Correlhã. 

_6.6 - CONTRATO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO ENTRE O 

MUNicíPIO DE PONTE DE LIMA E A ASSOCIAÇÃO MINHO E LIMA TRAIL - Aprovação. A 

Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar o contrato programa de 

desenvolvimento desportivo a celebrar entre o Município de Ponte de Lima e a Associação 

Minho e Lima Trai!. A Senhora Vice-Presidente Eng." Mecia Martins apresentou declaração 

de voto, que se anexa à presenta ata, como documento número um, e se considera como 

fazendo parte integrante da mesma. 

_6.7 - CONTRATO PROGRAMA DE DESENVOlVIMENTO DESPORTIVO ENTRE O 

MUNiCíPIO DE PONTE DE LIMA E O CLUBE NÁUTICO DE PONTE DE LIMA - Aprovação. A 

Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar o contrato programa de 

desenvolvimento desportivo a celebrar entre o Município de Ponte de Lima e o Clube 

Náutico de Ponte de Lima. O Senhor Vereador Dr. Abel Lima Baptista, não participou na 

discussão e votação deste ponto, declarando-se impedido. ___________ _ 

_ 6.8 - CONTRATO PROGRAMA DE DESENVOlVIMENTO DESPORTIVO ENTRE O 

MUNiCíPIO 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 o Município de Ponte de Lima e a Academia 

de Futebol de Ponte de Lima. 

_(07) APROVAÇÃO DA ATA EM MINUTA:- Nos termos dos números 3 e 4, do artigo 57 Q, 

da Lei nQ 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:- Nad a mais havendo a tratar, o Excelentíss imo Presidente da Câmara 

declarou encerrada a reunião pelas dezasseis horas e cinquenta minutoso _______ _ 

Para constar se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, vai ser assinad ao ___ _ 

A Secretária, 

Jç,(\", ~o" IVItWh Vt-IL 4Ú 



REUNIÃO DA CÃMARA MUNICIPAL DE PONTE DE LIMA 

8 DE MARÇO DE 2021 

DECLARAÇÃO DE VOTO 

PONTO - 6.6 CONTRATO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO ENTRE A 
CÂMARA MUNICIPAL DE PONTE DE LIMA E A ASSOCIAÇÃO MINHO E LIMA TRAIL. 

Como é do conhecimento de todas as Associações Desportivas, e dos vereadores da maioria, no 

inicio do mandato foi decidido pelo Presidente da Câmara as condições para a atribuição do 

subsídio anual, a saber; 

Contribuição de 80% do valor das taxas de inscrição que as associações desportivas pagam às 

respetivas federações mais o seguro anual dos atletas. 

Verifiquei que o subsídio proposto para a Associação Minho e Lima Trail é consideravelmente 

inferior, digo, consideravelmente inferior, quando comparado com o subsídio das outras 

associações que estão hoje para votação nesta reunião de câmara. 

Foi analisar a informação técnica que propõem atribuição de um subsídio de 407,OO€, (quatrocentos 

e sete euros) não justificando como chegou a este valor. 

Foi analisar as outras informações técnicas, que acompanharam os pedidos das outras 

associações, que estão hoje para votação, e o valor proposto a atribuir contempla 80% do custo da 

inscrição dos atletas mais o seguro por cada atleta. 

Fiz as contas, utilizando os mesmos critérios aplicados para as outras associações, e cheguei ao 

valor de 2782,56€, (dois mil setecentos e oitenta e dois euros e cinquenta e seis cêntimos) , em que, 

3120,OO€ (três mil cento e vinte euros) corresponde a despesas de inscrição dos atletas e 358,20€ 

(trezentos e cinquenta e oito euros e vinte cêntimos) corresponde a seguros dos atletas, estes 

valores somados totaliza 3.478,20€, (três mil quatrocentos e setenta e oito euros e vinte cêntimos) 

seguindo o critério de atribuição de subsidio, cheguei ao valor de 2.782,56€, (dois mil setecentos 

e oitenta e dois cêntimos e cinquenta e seis euros) de subsidio a atribuir à Associação Minho 

e Lima Trail. 

Estranhando o valor proposto, contactei com um associado do Minho e Lima Trail para entender o 

porquê da proposta de subsidio de 407,OO€, ele informou-me que tiveram uma reunião com o Sr.o 

Presidente e com o Vereador do Desporto, nessa reunião foi dito pelo Presidente que era uma 



associação nova e não podiam atribuir mais de 407,00€, já no fim dessa reunião o Vereador do 

Desporto disse aos membros desta associação, passo a citar, "não vós podemos dar mais porque 

é a Mecia que não deixa", fim de citação. 

Esta tem sido a postura de todo o executivo da maioria ao longo deste mandato; 

Denegrir a minha pessoa através de mentiras. 

Mas esquecem-se que tenho raizes Limianas. 

Esquecem-se que tenho origem em famllias que pautam pelo rigor e seriedade. 

Esquecem-se que as minhas decisões, tem como base as Leis e os Regulamentos em vigor; 

Dão-se ao trabalho de convocar reuniões com os requerentes das obras particulares para lhes dizer, 

que o seu projecto de arquitetura não pode ser aprovado, porque a Mecia não deixa aprovar, e este 

caso em concreto, veio à Reunião de Câmara e o tal projecto foi aprovado por unanimidade. 

Vocês esquecem-se que as pessoas conhecem-me. 

Vocês esquecem-se que eu falo com toda a gente e toda a gente fala comigo. 

Os Limianos sabem, que vocês não são gente de convicções, mudam de opinião conforme os 

interesses de cada ocasião. 

Voto a favor do subsídio de 407,00€, mas em consciência sei que esta associação está a ser 

penalizada, pois não lhe estão a ser aplicados os mesmos critérios, porque se assim fosse, 

deveriam receber um subsídio de 2.782,56€ (dois mil setecentos e oitenta e doís euros e 

cinquenta e seis cêntimos). 

Solicito que esta declaração de voto fique anexa à acta, para que sejam públicas as razões que 

invoquei para a decisão que acabei de tomar. 

A Vice-Presidente da Câmara Municipal, 
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