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TERRA RIÇA 01\ HVMI\NIO"DE 

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 19 de abril de 2021 e aprovada a 03 de maio 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, 03 de maio de 2021. 

O Presidente da Câmara Municipal de Ponte de Lima, 

.> 

Victor Mendes (Eng,O) 

Tel 258 900 400 . Fax 258 900 410 . Praça da República . 4990-062 Ponte de Lima . geral@cm-pontedelima .pt . www.cm-pontedelima.pt 
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19 de abr il de 2021 

REUNIÃO DA CÃMARA MUNICIPAL 

DE 

PONTE DE LIMA 

Data da reunião:19 de abril 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~ Ana Maria Martins Machado 

Eng!! Vasco Nuno Magalhães Velho de Almeida Ferraz 

Dr.~ Maria João Lima Moreira Sousa 

Dr. Paulo Jorge da Cunha Barreiro de Sousa 

Eng.!! Luciano Francisco Borges Pereira 
FALTAS: O Senhor Vereador Dr. Abel lima Baptista não esteve presente 

2 

na 
reunião da Câmara Municipal, tendo sido justificada a sua falta, tendo sido substituído 
pelo Senhor Eng. Q Luciano Francisco Borges Pereira. 

Início da Reunião: Quinze horas 
Encerramento: Dezasseis horas e quinze 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 .. .... .... ....... .. .. 8.523.394,80 Euros 

OBS: A Ata foi aprovada por minuta 

~ 

/ 
V 
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PERíODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA: _______________ _ 

_ O Senhor Pres idente da Câmara Municipa l no uso da palavra propôs um voto de 

fel icitações a Ana Rita Carneiro pela conquista do título de Campeã Nacional de TRAI L SUB 

23 - 2021, da Equipa Minho e Lim a Trail. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade 

aprovar o voto proposto devendo ser dado conhecimento. 

_ O Senhor Pres idente da Câmara Municipal no uso da palavra propôs um voto de 

Louvor ao Coronel Boaventura José Martins Ferrei ra condecorado com o grau de Grande

Oficial da Ord em da Liberdade pelo Senhor Presidente da Repú blica. A Câmara Municipal 

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

_Intervenção dos Vereadores: Não se regist aram intervenções. _______ __ _ 

_ ORDEM DO DIA: Presente a ordem de trabalho s, fo ra m tomadas as seguintes resoluções 

acerca dos assuntos dela co nstantes. ____ ________________ _ 

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

cumprimento do disposto no número 2, do artigo 572, da Lei n. 2 75/2013, de 12 de 

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

disposto nos núm eros 3 e 4 do citado artigo, deliberou por maioria com se is votos a favor e 

uma abstenção do Senhor Vereador Eng. 2 Luciano Francisco Borges Pereira aprovar a ata da 

reunião realizada a 05 de abril de 2021, pelo que vai a mesma ser ass inada pelo Exmo. 

Senhor Pres id ente e pela Secretária. ____________________ _ 

_ (02) OBRAS PARTlCULARES ___________________ _ 

_ 2.1 - PROCESSO DE LOTEAMENTO N2 32/95 - Pedido de alteração ao alvará de 

loteamento n2 03/2001 - Lotes n2s 12, 13 e 14, na Avenida da Guiné, na Freguesia de Arca 

e Ponte de Lima - Requerente: Imoaccua, Imobiliária, Lda. - Promoção de consulta aos 

proprietários por edital nos termos do n2 3 do art.2 62 do RME. A Câmara Municipal 

deliberou por unanimidade promover a consulta aos proprietários por ed ital, conforme o 

disposto no n2 3 do art. 2 62 do RME, processo de lotea mento n2 32/95 - pedido de alteração 

ao alvará de loteamento n2 03/2001, Lotes n2s 12, 13 e 14, sito na Avenida da Guiné, da 

Freguesia de Arca e Ponte de Lima, requerido por Imoaccua, Imobiliária, Lda. ___ __ _ 

_ (03) OBRAS PÚBLlCAS. ___________________ _ 

_ 3.1 - EMPREITADA DE "BENEFICIAÇÃO DA EM-523-3 DESDE LABRUJÓ A VILAR DO 

MONTE E DO CM 1242-1 ATÉ CALHEIROS" - Aprovação do Relatório Final, Adjudicação e 

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

adjudicar a empreitada de "Beneficiação da EM-523-3 desde Labrujó a Vilar do Monte e do 
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CM 1242-1 até Calheiros", à empresa Fernandes & Fernand es, Lda., pelo valor de 273.246,50 

€ (duzentos e sete nta e três mil duzentos e quarenta e seis euros e cinquenta cêntimos), 

mais IVA à taxa legal em vigor. Mais deliberou por unanimidade aprovar a minuta do 

contrato. 

_3.2 - EMPREITADAE DE "SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO DECORATIVA E PÚBLICA -

MUNiCíPIO DE PONTE DE LIMA" - Ratificação do despacho proferido pelo Senhor 

Presidente da Câmara a 05 de abril de 2021. A Câmara Municipal deliberou por 

unanimidade nos termos e para os efeitos do disposto no número 3, do artigo 35Q, do Anexo 

I, da Lei n.Q 75/13, de 12 de setembro, na sua redação atual, ratificar o despacho proferido 

pelo Senhor Presidente da Câmara Municipal a 05 de abril de 2021, de aprovação dos 

esclarecimentos e respostas prestados e dos quais não resultou qualquer alteração ao preço 

base do concurso, nem necessidade de prorrogar o prazo para apresentação de propostas. _ 

_ (04) JUNTAS DE FREGUESIA __________________ _ 

_ 4.1- FREGUESIA DE ARCOZELO - Comparticipação da obra "Casa Mortuária". A Câmara 

Municipal deliberou por unanimidade atribuir uma comparticipação financei ra no montante 

de 25.000,00 € (vinte e cinco mil euros), à Freguesia de Arcozelo, destinada a co mparticipar 

a obra "Casa Mortuária". ________________ ________ _ 

_ 4.2 - FREGUESIA DE LABRUJÓ, RENDUFE E VILAR DO MONTE - Solicita transferência 

antecipada das 2.~ e 3 .~ tranches 2021. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade 

autorizar a antecipação das 2~ e 3ª tranches respeitantes ao ano 2021, no va lor total de 

11.434,31 € (onze mil quatrocentos e trinta e quatro euros e trinta e um cêntimos), à 

Fregu esia de Labrujó, Rendufe e Vilar do Monte, com exceção da verba relativa à limpeza da 

rede viária. ______________ _______________ _ 

_ (05) ASSUNTOS DIVERSOS ___________________ _ 

_ 5.1 - PROPOSTA DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA - "Atribuição do nome de 

Fernando Calheiros de Barros a Parque de Lazer" - Aprovação. A Câmara Municipal 

deliberou por unanimidade aprovar a proposta do Senhor Presidente da Câmara Municipal 

de "Atribuição do nome de Fernando Calheiros de Barros a Parque de Lazer". 

_5.2 - TECNOCAMPO - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES E OBRAS PÚBLICAS, S.A. - Solicita 

autorização para transferência dos Lotes nQs 7, 8 e 9 do Pólo Industrial e Empresarial da 

Gemieira para Dicas & índices - Unipessoal, Lda. - Aprovação. A Câmara Municipal 

deliberou por unanimidade autorizar a TECNOCAMPO - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÔES E 

OBRAS PÚBLICAS, S.A., a transferir a propriedade dos seguintes lotes: lote n.Q 7 no Pól K 
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Em presari al e Industri al da Gemieira, inscri to na mat riz predial urbana sob o art igo 692, 

descrito na Conservatóri a do Registo Predial sob o número 873/20060529, da freguesia da 

Gemieira, pe lo va lor de 34.680 € (t rinta e quatro mil, seiscent os e oitenta euros); lot e n.Q 8 

no Pólo Em presa ri al e Industrial da Ge mieira, inscrito na matri z predi al urbana sob o artigo 

693, descrit o na Conservatóri a do Regist o Predial sob o número 874/20060529, da freguesia 

da Gemieira, pelo va lor de 50.890,00€ (cinquenta mil, oitocentos e noventa euros); lot e n. Q 9 

no Pólo Emp resa ri al e Indust rial da Gemiei ra, inscrit o na matri z predia l urbana so b o arti go 

694, descrito na Conservatóri a do Regist o Predial sob o número 1537/20210315, da 

f reguesia da Gemieira, pelo va lor de 50.230,00€ (ci nquenta mil, duzentos e t rinta euros); 

pelo va lor total de 135.800,00 € (cento e trinta e ci nco mil e oitocentos euros), à empresa 

Dicas & índices - Unipessoal, Lda., mantendo-se as demais condições impost as na vend a. _ 

_ 5.3 - HABITAÇÃO SOCIAL - Presente uma informação do Serviço Social a propor a 

revisão da renda da Senhora Maria Rosa Ferreira Soares, do fogo sito na Rua Monte da 

Pólvora nQ 237, r/c esq., na Freguesia de Arcozelo, com uma renda apoiada de 15,24 euros. 

A Câmara M unicipal deliberou por unanimidade aprova r a revisão de renda da Sr.~ Maria 

Rosa Ferreira Soa res, no fogo sito na Rua Monte da Pólvora nQ 237, r/c esq., na Fregues ia de 

Arcoze lo, co m um a renda apoiada de 15,24 € (quinze euros e vinte e quatro cêntim os) . _ 

_ 5.4 - 1~ FASE CANDIDATURAS CENTRO COM VIDA 2021 - Aprovação. A Câ mara 

M unicipa l deliberou por unanimidade aprovar a listagem relativa à atribuição das 

subvenções da l. ~ Fase de Ca ndid atu ras apresentadas ao Centro Com Vida 2021, de acordo 

com o proposto pelo Gabinet e Terra. __________________ _ _ 

_ 5.5 - 1 ~ FASE RENOVAÇÃO DE CANDIDATURAS CENTRO COM VIDA 2021 - Aprovação. A 

Câ mara M unicipa l deliberou por unanimidade aprova r a renovação das ca ndidat uras 

apresentadas na l. ~ fase de Renovação de Candidat uras Ce nt ro Com Vida 2021, de acordo 

com o propost o pelo Gabinet e Terra. ________________ ___ _ 

_ 5.6 - FÓRMULA FORWARD UNIPESSOAL, LDA - Solicita autorização para ocupação de 4 

lugares de estacionamento na Avenida dos Bombeiros Voluntários para instalação de 

esplanada - Aprovação. A Câma ra M unicipal deliberou por unanimidade autori za r a 

ocupação de 4 luga res de est acionamento na Avenida dos Bom beiros Voluntári os para 

instalação de esplanada, condicionada ao pagamento das respetivas taxas. 

_5.7 - PROPOSTA DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL - "Apoio 

extraordinário aos gestores dos refe itórios escolares, devido à pandemia provocada pela 

doença COVID-19 - Ano Letivo 2020/2021" - Aprovação. A Câ mara Municipal deliberou por 
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unanimidade aprovar a proposta do Senhor Presidente da Câ mara M unicipal de atribuição 

do apoio ext raordinário aos gestores dos refeitórios escolares, devido à pandemia 

provocada pela doença COVI D-19-Ano Letivo 2020/2021, no montante tot al de 16.599,08 € 

(d ezasseis mil quinh entos e noventa e nove euros e oito cêntimos). 

_5.8 - PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO ENTRE A CÂMARA MUNICIPAL DE PONTE DE LIMA 

E A JUNTA DE FREGUESIA DE ARDEGÃO, FREIXO E MATO - " CAMPO MUNICIPAL DE 

FREIXO" - Aprovação. A Câ mara Municipal deliberou por unanimidade aprova r o protocolo 

de cooperação a ce lebra r entre a Câ mara M unicipa l de Ponte de Li ma e a Junta de Freguesia 

de Ardegão, Freixo e M at o, de Cedênci a de Inst alações Desport ivas Municipais - Ca mpo 

Munici pal de Freixo. 

_ 5.9 - PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO ENTRE A CÂMARA MUNICIPAL DE PONTE DE LIMA 

E A JUNTA DE FREGUESIA DA FACHA - "CAMPO MUNICIPAL DA FACHA" - Aprovação. A 

Câ mara Mun icipal deliberou por unanimidade aprovar o protocolo de cooperação a 

ce lebrar entre a Câ mara Municipal de Ponte de Lima e a Junta de Fregues ia da Facha, de 

Cedência de Insta lações Desport ivas Municipais - Campo Municipal da Facha. ____ _ 

_ 5.10 - PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO ENTRE A COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO 

ALTO MINHO, O MUNicíPIO DE PONTE DE LIMA E O MUNiCíPIO DE VIANA DO CASTElO -

Aprovação. A Câ mara Municipal deliberou por unanimidade aprova r o Protoco lo de 

Co laboração a ce lebrar entre a Comunid ade Intermuni cipal do Alto Minh o, o Município de 

Pont e de Lima e o M un icípio de Viana do Castelo, de cedência de 2 caiaq ues no âmbito do 

projeto "Atl antic Youth" na operação "Necessidades Especia is". 

_ ESPAÇO DE INTERVENÇÃO ABERTO AO PÚBLICO: Não se regist ara m intervenções. 

_ (06) APROVAÇÃO DA ATA EM MINUTA:- Nos te rmos dos núm eros 3 e 4, do art igo 57º, 

da Lei nº 75/2013, de 12 de Set embro, foi deliberado por unanimidade aprova r a ata desta 

reunião, em minut a, para surtir efeitos im ediatos. 

_ ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, o Exce lentíss imo Presidente da Câ mara 

declarou encerrada a reuni ão pelas dezasseis horas e quinze minutos. _______ _ 

Para constar se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, va i ser ass in ada. __ _ 

-----
A Secret ária, 
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