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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.° 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 03 de maio de 2021 e aprovada a 17 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, 17 de maio de 2021. 

O Presidente da Câmara Municipal de Ponte de Lima, 

Victor Mendes (Eng.O) 
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03 de maio de 2021 

REUNIÃO DA CÂMARA MUNICIPAL 

DE 

PONTE DE LIMA 

Data da reunião: 03 de maio de 2021 
Local da Reunião: Edifício dos Paços do Concelho 

PRESENÇAS: 

Presidente: 

Eng. Victor Manuel Alves Mendes 

Vereadores: 

Dr. Abel Lima Baptista 

Dr.~ Ana Maria Martins Machado 

2 

Eng. Q Vasco Nuno Magalhães Velho de Almeida Ferraz 

Dr.~ Maria João Lima Moreira Sousa 

Dr. Paulo Jorge da Cunha Barreiro de Sousa 

FALTAS: A Senhora Vice-Presidente Eng~ Mecia Martins não esteve presente 
na reunião da Câmara Municipal, por se encontrar de férias, tendo sido justificada a 
sua falta . 
Início da Reunião: Quinze horas 
Encerramento: Dezassete horas 

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

Prestou Colaboração Técnica: M~ Guilhermina Franco 

Resumo Diário de Tesouraria: 
Saldo ........... .. ....... 7.182.009,SO Euros 

OBS: A Ata foi aprovada por minuta // 
/ ~ 
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_PERíODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA: ___ ___________ _ 

_ O Senhor Pres idente da Câ mara M unicip al no uso da palavra propôs um vot o de 

fe licitações ao Clube Náutico de Ponte de Lima pela conquista da décima quarta vitóri a na 

Taça de Portu ga l de Regat as em Linha. A Câ mara Municipa l deliberou por unanimidade 

aprovar o voto proposto devendo ser dado conhecimento. 

_Intervenção dos Vereadores: _____________________ _ 

_ ORDEM DO DIA: Prese nte a ordem de t rabalhos, foram tomadas as seguintes resoluções 

acerca dos assuntos del a const antes. _________ ___________ _ 

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

cumprimento do disposto no núm ero 2, do art igo 57º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro, e sem prejuízo da sua prévia ap rovação so b a form a de minuta, para efeitos do 

disposto nos números 3 e 4 do ci t ado artigo, deliberou por maioria com ci nco votos a favor 

e um a abstenção do Senhor Ve reador Dr. Abel Lim a Baptist a aprovar a at a da reun ião 

rea lizada a 19 de abril de 2021, pe lo que vai a mesma ser ass in ada pelo Exmo. Senhor 

Pres idente e pela Secretá ria . _______ ________________ _ 

_ (02) OBRAS PARTICULARES ___________________ _ 

_ 2.1 - PROCESSO DE LOTEAMENTO Nº 29/95 - Pedido de alteração ao alvará de 

loteamento nº 74/96 - Lote nº 36 na Rua das Mimosas, na Freguesia de Fornelos e 

Queijada - Requerente: Pedro Vital Fernandes de Amorim - Aprovação. A Câ mara 

M unicipal deliberou por unanimidade aprovar o pedido de alteração ao alvará de 

lot ea mento nº 74/96, lot e nº 36, processo de lotea mento nº 29/95, sito na Rua das 

Mimosas, na Fregues ia de Forn elos e Queijada, requ erido por Pedro Vital Fernand es de 

Amorim . _____ _____ ____ ________________ _ 

_ 2.2 - PROCESSO DE LOTEAMENTO Nº 3/18 - Pedido de alteração ao alvará de 

loteamento nº 1/19 - Lote nº 14, na Rua da Quingosta, na Freguesia de Arca e Ponte de 

Lima - Requerente: Vítor Hugo de Sousa Oliveira Pinto - Aprovação. A Câmara M unicipal 

deliberou por unanimidade aprovar o ped ido de alteração ao alva rá de lot ea mento nº 1/ 19, 

lot e nº 14, processo de lot eamento nº 3/18, sito na Rua da Quingost a, na Fregues ia de Arca 

e Ponte de Lima, req uerido por Vítor Hugo de Sousa Olive ira Pinto. ________ _ 

_ (03) OBRAS PÚBLlCAS ____________________ _ 

_ 3.1 - EMPREITADA DE " CONSTRUÇÃO DE PARQUE MUNICIPAL DE VIATURAS E EDIFíCIO 

DE APOIO" - Aprovação do projeto, decisão de contratar, escolha do procedimento, peças 



03 de maio de 2021 4 

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 a decisão de contratar, o projeto de execução, a abertura do 

procedimento por concurso público, as peças do procedimento e prazo de execução em 360 

dias. Mais deliberou por unanimidade considerar anormalmente baixo o preço de uma 

proposta quando for 15 % inferior em relação à méd ia 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 afigure 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 vincu lou 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 "ava liação de preço" - proposta mais 

baixa, conforme artigo 742, n. 2 1, aI. b do CCP; designar como júri do procedimento os 

seguintes elementos: como Pres id ente, a Sen hora Vice-Presidente Eng.ª Mecia Sofia Alves 

Correia Martins, como vogais efetivos, a Chefe da Divisão de Administração Geral, Dr.ª Maria 

Sofia Fernandes Ve lho de Castro Araújo, e o Chefe da Divisão de Estudos e Projetas, Eng.2 

Rogério Lopes Margalho de Oliveira, como vogais su plentes, os Técnicos Superiores Eng.2 

João Jácome Ferna ndes de Almeida Fornelos e o Eng. 2 Luís Miguel Franco Perei ra; designar 

como gestor do contrato o Eng.2 Rui Miguel Cunha Melo. Mais deliberou por unanimidade 

delegar no júri do procedimento, nos termos do n. 2 2 do artigo 69. 2 do CCP, as seguintes 

competências: a) Prestar esclarecimentos, nos termos do artigo 50. 2 do CCP; b) Classificar 

documentos da proposta, ao abrigo do disposto no artigo 66.2 do CCP; c) Prorrogar o prazo 

fi xado para apresentação das propostas, nos termos do disposto nos artigos 64.2 e 133.2 do 

CCP; d) Notificar os interessados das decisões da entidade adjudicante que apreciem 

questões que decorram no procedimento, anteriores ao relatório final, nos t ermos do artigo 

467. 2 do CCP. __________________________________________________ ___ 

___ 3.2 - EMPREITADA DE "CONSTRUÇÃO DE PÓLO INDUSTRIAL DE CALVELO" - Aprovação 

da 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 a decisão de 

contratar, o projeto de execução, a abertura do proced imento por concurso público, as 

peças do procedimento e prazo de execução em 22 meses. Mais deliberou por unanimidade 
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considerar anormalmente baixo o preço de uma proposta quando 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 necess idade de evitar a aceitação de propostas cujo valor se afigure 

incompatíve l com uma adequada execução do contrato, por parte da entidade executante, 

designadam ente, em termos de qualidad e dos materiai s, da correta execução das atividades, 

do cumprimento dos prazos a que se vinculou e das suas obrigações perante terce iros 

(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, co nforme artigo 

742, n.2 1, aI. b do CCP; designar como júri do procedimento os seguintes elementos: como 

Presidente, a Senhora Vice-Presidente Eng. ª Mecia Sofia Alves Correia Martin s, como vogais 

efetivos, a Chefe da Divisão de Administração Geral, Dr. ª M aria Sofia Fernandes Ve lho de 

Castro Araújo, e o Chefe da Divisão de Estudos e Projetos, Eng. 2 Rogério Lopes Margalho de 

Oliveira, como vogais suplentes, os Técnicos Superiores Eng.2 João Jácome Fernandes de 

Almeida Forn elos e o Eng. 2 Luís Miguel Franco Pereira ; des ignar como gestor do contrato o 

Eng. 2 Rui Miguel Cunha Melo. Mais deliberou por unanimidade delega r no júri do 

procedimento, nos termos do n.2 2 do artigo 69. 2 do CCP, as seguintes co mp etências : a) 

Prestar esclarecimentos, nos t ermos do artigo 50.2 do CCP; b) Classi ficar documentos da 

proposta, ao abrigo do disposto no artigo 66. 2 do CCP; c) Prorrogar o prazo fixado para 

apresentação das proposta s, nos termos do disposto nos artigos 64. 2 e 133.2 do CCP; d) 

Notificar os interessa dos das decisões da entidade adjudicante que apreciem questões que 

decorram no procedimento, anteriores ao relatório final, nos t ermos do artigo 467. 2 do CCP. 

_3.3 - EMPREITADA DE "CONSTRUÇÃO DE CENTRO cíVICO DE MOREIRA DO LIMA" -

Aprovação do projeto, 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 aprova r a decisão de contratar, o projeto de execução, a abertura do 

procedimento por concurso público, as peças do procedimento e prazo de execução em 240 

dias. Mais deliberou por unanimidade considerar anormalmente baixo o preço de uma 

proposta quando 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 necess idade de evitar a aceitação 

de propostas cujo va lor se afigure incompatível com uma adequada execução do contrato, 

por parte da entidade executante, designadamente, em termos de qualidad e dos materiais, 
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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 74º, n.ºl, aI. b do CCP; designar como jú ri do procedimento os 

seguintes elementos: como Presidente, a Senhora Vice-Presidente Eng.~ Mecia Sofia Alves 

Correia Martins, como vogais efetivos, a Chefe da Divisão de Administração Geral, Dr.~ Maria 

Sofia Fernandes Velho de Castro Araújo, e o Chefe da Divisão de Estudos e Projetos, 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 Rui Miguel Cunha Melo. Mais deliberou por unanimidade 

delegar no júri do procedimento, nos termos do n.º 2 do artigo 69.º do CCP, as segu intes 

competências: a) Prestar esclarecimentos, nos termos do artigo 50.º do CCP; b) Classificar 

documentos da proposta, ao abrigo do disposto no artigo 66.º do CCP; c) Prorrogar o prazo 

fixado para apresentação das propostas, nos termos do disposto nos artigos 64.º e 133.º do 

CCP; d) Notificar os interessados das decisões da entidade adjudicante que apreciem 

questões que decorram no procedimento, anteriores ao relatório final, nos termos do artigo 

467. º doCCP. ______________________________________________________ _ 

_ 3.4 - EMPREITADA DE "CONSTRUÇÃO DO CAMPO MUNICIPAL DE FREIXO" - Revisão de 

preços provisória. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade ap rovar a revisão de 

preços provisória da empreitada no montante de 16.370,55 € (dezasseis mil trezentos e 

setenta euros e cinquenta e cinco cêntimos) acrescidos de IVA à taxa legal em vigor, bem 

como o seu pagamento, de acordo com a informação prestada a 28 de abril de 2021, pelo 

Chefe da Divisão de Estudos e Projetos. _____________________________________ _ 

_ 3.S - EMPREITADA DE "LOTEAMENTO DO PÓLO INDUSTRIAL DO GRANITO DAS PEDRAS 

FINAS" - Revisão de Preços Provisória. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade 

aprovar a revisão de preços provisória no montante de 85.881,00 € (oitenta e cinco mil 

oitocentos e oitenta e um euros), acrescidos de IVA à taxa legal em vigor, bem como o seu 

pagamento, de acordo com a informação prestada a 28 de abril de 2021, pelo Chefe da 

Divisão de Estudos e Projetos. ___________________________________________ _ 

_ 3.6 - EMPREITADA DE "RECUPERAÇÃO E BENEFICIAÇÃO DA ANTIGA ESCOLA PRIMÁRIA 

DE SANTA COMBA" - Trabalhos complementares. A Câmara Municipal deliberou p:~ I 7 
unanimidade aprovar os trabalhos complementares não previstos no projeto inicial k ' 
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acordo com o disposto nos nºs 1 e 2 do art.º 370 do CCP, no montante de 6.158,00 € (seis 

mil cento e cinquenta e oito euros), acrescidos de IVA à taxa legal em vigor, de acordo com a 

informação prestada a 11 de março de 2021, pelo Chefe da Divisão de Estudos e Projetos. _ 

_ 3.7 - EMPREITADA DE "ESCOLA DE MÚSICA DE PONTE DE LIMA - RECONVERSÃO DA 

CAVE" - Trabalhos complementares resultantes de erros e omissões. A Câmara Municipal 

deliberou por unanimidade aprovar a listagem de erros e omissões e trabalhos 

complementares, no va lor total de 18.083,09 € (dezoito mil e oitenta e três euros e nove 

cêntimos), acrescidos de IVA à taxa legal em vigor, de acordo com a informação prestada a 

19 de abril de 2021, pelo Chefe da Divisão de Estudos e Projetos. _________ _ 

_ 3.8 - EMPREITADA DE "RECUPERAÇÃO DA ANTIGA ESCOLA DE SERDEDELO PARA 

INCUBADORA DE EMPRESAS" - Trabalhos complementares resultantes de erros e 

omissões. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar a listagem de erros e 

omissões e trabalhos complementares, no valor total de 18.669,00 € (dezoito mil seiscentos 

e sessenta e nove euros), acrescidos de IVA à taxa legal em vigor, de acordo com a 

informação prestada a 19 de abril de 2021, pelo Chefe da Divisão de Estudos e Projetos. _ 

_ 3.9 - EMPREITADA DE "REQUALIFICAÇÃO DO CENTRO cíVICO DE FONTÃO" - Trabalhos 

complementares resultantes de erros e omissões. A Câmara Municipal deliberou por 

unanimidade aprovar a listagem de erros e omissões e trabalhos complementares, no valor 

total de 32.494,54 € (trinta e dois mil quatrocentos e noventa e quatro euros e cinquenta e 

quatro cêntimos), acrescidos de IVA à taxa legal em vigor, de acordo com a informação 

prestada a 11 de março de 2021, pelo Chefe da Divisão de Estudos e Projetos. ____ _ 

_ 3.10 - EMPREITADA DE "REQUALIFICAÇÃO DO CENTRO cíVICO DE GEMIEIRA" -

Trabalhos complementares. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar os 

trabalhos complementares não previstos no projeto inicial de acordo com o disposto nos nºs 

1 e 2 do art.º 370 do CCP, no montante de 26.203,80 € (vinte e seis mil duzentos e três euros 

e oitenta cêntimos), acrescidos de IVA à taxa legal em vigor, de acordo com a informação 

prestada a 11 de março de 2021, pelo Chefe da Divisão de Estudos e Projetos. ____ _ 

_ 3.11 - EMPREITADA DE "REQUALIFICAÇÃO DA ÁREA ENVOLVENTE À IGREJA DA 

CORRELHÃ" - Trabalhos complementares resultantes de erros e omissões. A Câmara 

Municipal deliberou por unanimidade aprovar a listagem de erros e omissões e trabalhos 

complementares, no valor total de 32.494,54 € (trinta e dois mil quatrocentos e noventa e 

quatro euros e cinquenta e quatro cêntimos), acrescidos de IVA à ta xa legal em vigor, de 
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acordo com a informação prestada a 05 de fevereiro de 2021, pelo Chefe da Divisão de 

Estudos e Projetos. 

_ (04) JUNTAS DE FREGUESIA __________________ _ 

_ 4.1 - FREGUESIA DE ANAIS - Comparticipação financeira destinada à obra de 

"Beneficiação das Ruas de Várzea de Mouro, Urjal, Boavista, Sandim e Tapada". A Câmara 

Municipal deliberou por unanimidade atribuir uma comparticipação financeira de 70% até 

ao montante máximo de 74.192,68 € (setenta e quatro mil cento e noventa e dois euros e 

sessenta e oito cêntimos), à Freguesia de Anais, para a obra de "Pavimentação das Ruas de 

Várzea de Mouro, Urjal, Boavista, Sandim e Tapada", a transferir à medida da execução dos 

trabalhos e mediante informação dos serviços técnicos do Município, aprovando a execução 

dos trabalhos. 

_4.2 - FREGUESIA DE BÁRRIO E CEPÕES - Comparticipação financeira destinada à obra 

de "Beneficiação da Rua de Louredo". A Câmara Municipal deliberou por unanimidade 

atribuir uma comparticipação financeira de 70% até ao montante máximo de 13.778,94€ 

(treze mil setecentos e setenta e oito euros e noventa e quatro cêntimos), à Freguesia de 

Bárrio e Ce pões, para as obras de "Pavimentação da rua de Louredo", a transferir após a 

conclusão dos trabalhos e mediante informação dos serviços técn icos do Município, 

aprovando a execução dos trabalhos. ___________________ _ 

_ 4.3 - FREGUESIA DE CABRAÇÃO E MOREIRA DO LIMA - Comparticipação financeira 

destinada à obra de "Beneficiação das Ruas de Samil, do Rego e do Campo da Capela". A 

Câmara Municipal deliberou por unanimidade atribuir uma comparticipação financeira de 

70% até ao montante máximo de 16.255,81 € (dezasseis mil duzentos e cinquenta e cinco 

euros e oitenta e um cêntimos), à Freguesia de Cabração e Moreira do Lima, para a obra de 

"Pavimentação das Ruas de Sam ii, do Rego e do Campo da Capela", a transferir à medida da 

execução dos trabalhos e mediante informação dos serviços técnicos do Município, 

aprovando a execução dos trabalhos. ___________________ _ 

_ 4.4 - FREGUESIA DA CORRELHÃ - Comparticipação financeira destinada à obra de 

"Reconstrução de muro de suporte à via, na Rua de Francisco de Paula Rodrigues Alves". A 

Câmara Municipal deliberou por unanimidade atribuir uma comparticipação financeira de 

70% até ao montante máximo de 1.602,72 € (mil seiscentos e dois euros e setenta e dois 

cêntimos), à Freguesia da Correi hã, para as obras de "Reconstrução de muro de suporte à 

via, na Rua de Francisco de Paula Rodrigues Alves", a transferir após a conclusão dos 
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trabalhos e mediante informação dos serviços técnicos do Município, aprovando a execução 

dos trabalhos. 

_4.5 - FREGUESIA DE ESTORÃOS - Comparticipação financeira destinada à obra de 

"Beneficiação da Travessa da Ponte". A Câmara Municipal deliberou por unanimidade 

atribuir uma comparticipação financeira de 70% até ao montante máximo de 6.232,80 € 

(seis mil duzentos e trinta e dois euros e oitenta cêntimos), à Freguesia de Estorãos, para as 

obras de "Pavimentação da Travessa da Ponte", a transferir após a conclusão dos trabalhos e 

mediante informação dos serviços técnicos do Município, aprovando a execução dos 

trabalhos. ________________________________________________________ __ 

_ 4.6 - FREGUESIA DE FONTÃO - Comparticipação financeira destinada à obra de 

"Beneficiação da Rua da Palma". A Câmara Municipal deliberou por unanimidade atribuir 

uma comparticipação financeira de 70% até ao montante máximo de 5.783,89 € (cinco mil 

setecentos e oitenta e três euros e oitenta e nove cêntimos), à Freguesia de Fontão, para as 

obras de "Pavimentação da Rua da Palma", a transferir após a conclusão dos trabalhos e 

mediante informação dos serviços técnicos do Município, aprovando a execução dos 

tra ba I h os. ________________________________________________________ __ 

_ 4.7 - FREGUESIA DE FONTÃO - Comparticipação financeira destinada à obra de 

"Beneficiação das Ruas de Fontinha, Encruzilhadas, Sãomil, Toural, Cardai, Casais, Penedo 

do Carvalhal, da Seara e Travessa da Seara". A Câmara Municipal deliberou por 

unanimidade atribuir uma comparticipação financeira até ao montante máximo de 

71.550,27 € (setenta e um mil quinhentos e cinquenta euros e vinte e sete cêntimos), à 

Freguesia de Fontão, para as obras de "Pavimentação das Ruas de Fontinha, Encruzilhadas, 

Sãomil, Toural, Cardai, Casais, Penedo do Carvalhal, da Seara e Travessa da Seara", a 

transferir à medida da execução dos trabalhos e mediante informação dos serviços técnicos 

do Município, aprovando a execução dos trabalhos. 

_4.8 - FREGUESIA DE FRIASTELAS - Comparticipação financeira destinada à obra de 

"Beneficiação da Rua da Varze, Travessa de Vila Franca, Rua do Viso, Travessa dos 

Moinhos e Rua da Fonte da Tarraca". A Câmara Municipal deliberou por unanimidade 

atribuir uma comparticipação financeira de 70% até ao montante máximo de 50.267,53 € 

(cinquenta mil duzentos e sessenta e sete euros e cinquenta e três cêntimos), à Freguesia de 

Friastelas, para as obras de "Pavimentação da rua da Varze, Travessa de Vila franca, Rua do 

Viso, Travessa dos Moinhos e Rua da Fonte da Tarraca", a transferir à medida da execução 
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dos trabalhos e mediante informação dos serviços técnicos do Município, aprovando a 

execução dos trabalhos. 

_4.9 - FREGUESIA DE CABAÇOS E FOJO LOBAL - Comparticipação financeira destinada à 

obra de "Beneficiação da Travessa do Outeiro". A Câmara Municipal deliberou por 

unanimidade atribuir uma comparticipação financeira de 70% até ao montante máximo de 

6.811,56 € (seis mil oitocentos e onze euros e cinquenta e seis cêntimos), à Freguesia de 

Cabaços e Fojo Lobal, para as obras de "Pavimentação da Travessa do Outeiro", a transferir 

após a conclusão dos trabalhos e mediante informação dos serviços t écn icos do Município, 

aprovando a execução dos trabalhos. ___________________ _ 

_ 4.10 - FREGUESIA DE REFOIOS DO LIMA - Comparticipação financeira destinada à obra 

de "Beneficiação da Rua da Enchia". A Câmara Municipal deliberou por unanimidade 

atribuir uma comparticipação financeira de 70% até ao montante máximo de 67.621,06 € 

(sessenta e sete mil seiscentos e vinte e um euros e se is cêntimos), à Freguesia de Refoios do 

Lima, para as obras de "Beneficiação da Rua da Enchia", a transferir à medida da execução 

dos trabalhos e mediante informação dos serviços técnicos do Município, aprovando a 

execução dos trabalhos. 

_4.11 - FREGUESIA DE REFOIOS DO LIMA - Comparticipação financeira destinada à 

aquisição de Trator Corta Relva. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade atribuir 

uma comparticipação financeira de 70% até ao montante máximo de 3.010,00 € (três mil e 

dez euros), à Freguesia de Refoios do Lima, destinada a comparticipar a aquisição de um 

trator corta relva, mediante protocolo a estabelecer com a Freguesia. 

_4.12 - FREGUESIA DA SEARA - Comparticipação financeira destinada à obra de 

"Beneficiação das Ruas de Mouramas, do Agro, do Crasto e Travessa do Crasto". A Câmara 

Municipal deliberou por unanimidade atribuir uma comparticipação financeira até ao 

montante máximo de 52.883,40 € (cinquenta e dois mil oitocentos e oitenta e três euros e 

quarenta cêntimos), à Freguesia da Seara, para as obras de "Pavimentação das Mouramas, 

do Agro, do Crasto e Travessa do Crasto", a transferir à medida da execução dos trabalhos e 

mediante informação dos serviços técnicos do Município, aprovando a execução dos 

trabalhos. ____________________________ _ 

_ 4.13 - FREGUESIA DE VITORINO DAS DONAS - Comparticipação financeira destinada à 

aquisição de Trator e respetivas alfaias. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade 

atribuir uma comparticipação financeira de 70% até ao montante máximo de 19.250,00 € 

(dezanove mil duzentos e cinquenta euros), à Freguesia de Vitorino das Donas destinada a 
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comparti cipar a aquisição de um trato r e respeti vas alfaias, mediante protocolo a 

estabelecer com a Freguesia. 

_4.14 - FREGUESIA DA RIBEIRA - Comparticipação financeira destinada à obra de 

"Beneficiação da Área envolvente à Capela de Santa Catarina". A Câ mara Municipal 

deliberou por unanimidade atribuir uma comparti cipação f in ance ira de 70% até ao 

montante máximo de 79.529,79€ (set enta e nove mil quinhentos e vinte e nove euros e 

set enta e nove cêntimos), à Fregues ia da Ribeira, para as obras de "Benefici ação da Área 

envo lvente à Capela de Sa nta Cat arina", a transferir à medid a da execução dos trabalh os e 

medi ante informação dos serviços t écnicos do Município, aprova ndo a execução dos 

t rabalhos. ____ _________ _____ __________ _ 

_ 4.15 - FREGUESIA DE BÁRRIO E CE PÕES - Comparticipação financeira destinada à obra 

de "Requalificação da Zona Envolvente da Capela de Nossa Senhora das Dores". A Câ mara 

Municipal deliberou por unanimidade atribuir um a co mparticipação f inance ira de 70% at é 

ao montante máximo de 146.101,66 € (cento e qu arenta e se is mil cento e um euros e 

sesse nta e seis cêntimos), à Fregues ia de Bárrio e Cepões, pa ra a obra de " Requalificação da 

zona Envo lvente da Capela de Nossa Senhora das Dores", a transferir à medida da execução 

dos trabalh os e mediante inform ação dos serviços t écnicos do Município, aprovando a 

execução dos t rabalhos. 

_4.16 - FREGUESIA DA GEMIEIRA - Comparticipação financeira destinada à aquisição de 

terreno. A Câ mara Municipal deliberou por unanimidade atribuir um a compartici pação 

f in ance ira até ao montante máximo de 12.450,00 € (doze mil quatrocentos e ci nqu enta 

euros), à Freguesia da Gemi ei ra, destin ado à aquisição de uma parcela de t erreno com a 

área de 2.490 m2, junto ao Centro Cívico da Gemieira. 

_ 4.17 - FREGUESIA DE BERTIANDOS - Retificação da deliberação de Câmara de 05 de 

abril de 2021, ponto 4.2 - A Câm ara Municipal deliberou por unanimidade retifi ca r a 

deliberação da Câ mara M unicipa l de 05 de abril de 2021, ponto 4.2, passa nd o a const ar 

atribuir uma comparti cipação fina nceira até ao montante máximo de 18.459,11 € (dezoito 

mil quatrocentos e cinqu enta e nove euros e onze cê ntimos), à Fregues ia de Bertiandos, 

pa ra as obras do Parque de Estacionamento de Apo io ao Campo de Futebol e Parque de 

lazer, a transferir à medid a da execução dos trabalhos e mediante informação dos se rviços 

t écnicos do Município, aprova ndo a execução dos trabalhos. _____ ____ __ _ 

_ (OS) ASSUNTOS DIVERSOS __________________ _ 
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_5.1 - PROPOSTA DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA - "ATRIBUiÇÃO DE SUBsíDIOS 

ORDINÁRIOS ÀS ASSOCIAÇÕES CULTURAIS - ANO 2021 - Aprovação. A Câ mara M unicipa l 

deliberou por unanimidade aprovar a propost a do Senhor Presid en te da Câ mara Municipa l 

de "Atribuição de Subsídios Ordinários às Associações Culturais pa ra o Ano de 2021. _ _ _ 

_ 5.2 - PROPOSTA DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA - " ATRIBUiÇÃO DE SUBsíDIO 

EXTRAORDINÁRIO PARA A ÉPOCA DESPORTIVA 2019/2020" - Aprovação. A Câma ra 

M unicipal deliberou por unanimidade aprova r a propost a do Senhor Presidente da Câmara 

M unicipal de "At ribuição de Subsídio Extraordinári o para a Época Desportiva 2019/2020" . _ 

_ 5.3 - PROPOSTA DO SENHOR VEREADOR DR. PAULO SOUSA - " ENTRADA GRATUITA NA 

REDE DE MUSEUS DE PONTE DE LIMA" - Aprovação. A Câmara M unici pal deliberou por 

unanimidade aprovar a propost a do Senhor Vereador Dr. Pau lo Sousa, de "Ent rada Gratuita 

na Rede de Museus de Ponte de lima", no dia 18 de maio, Dia Int ernacional dos Museus. _ 

_ 5.4 - AQUISiÇÃO DE EQUIPAMENTO INFORMÁTICO E TECNOLÓGICO PARA ESCOLAS EB 

2/3 DO CONCELHO - Proposta para alteração do vogal efetivo, vogal suplente do júri e do 

gestor do contrato do concurso público - Ratificação do despacho proferido pelo Senhor 

Presidente da Câmara a 24 de abril de 2021. A Câmara Municipal deliberou por 

unanimidade nos te rmos e para os efe itos do disposto no número 3, do artigo 359, do Anexo 

I, da Lei n. 9 75/13, de 12 de setem bro, na sua redação atu al, rat if ica r o despacho proferido 

pelo Sen hor Presidente da Câmara M unicipa l a 24 de abril de 2021, de alteração do Voga l 

Efeti vo, passando a const ar o Técnico Superior Dr. David Miguel Rodrigues Bat el Delgado e 

do Gestor do Contrato, passando a constar a Técn ica Superior Eng.ª Nata lina da Conceição 

Fern andes Gonça lves. 

_5.5 - PROPOSTA DE ALTERAÇÃO AO TARIFÁRIO DE UTILIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO 

CENTRO EDUCATIVO DAS LAGOAS - Aprovação. A Câmara M unicipal deliberou por 

unanimidade aprovar a propost a de alt eração ao t arifário de utilização das inst alações do 

Cent ro Educati vo das Lagoas, de acordo com a informação prest ada a 19 de abri l de 2021, 

pelo Técnico Superior, Eng. 9 Gonçalo Rodrigues. _____ _______ __ _ 

_ 5.6 - PROPOSTA DE ALTERAÇÃO AO TARIFÁRIO DE VISITAS À QUINTA PEDAGÓGICA

Aprovação. A Câmara Municipa l deliberou por unanimidade aprova r a proposta de 

alteração ao t arifá rio de visitas à Quinta Pedagógica, de acordo com a inform ação prestada a 

19 de ab ri l de 2021, pelo Técnico Superior, Eng.9 Gonça lo Rodrigues. 

_5.7 - ROTA DO ROMANO - ESTAÇÃO DO TEMPO SOBRE A ROTA DOS ROMANOS -

proposta de tarifário - Aprovação. A Câ mara Munici pal deliberou por unanimidade aprovar 
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a proposta de tarifário a vigorar na Estação do Tempo Sobre a Rota dos Romanos, de acordo 

com a informação prestad a a 19 de abril de 2021, pela Técnica Superior Dr. ª Ana Ca rn eiro. _ 

_ 5.8 - PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO ENTRE O MUNicíPIO DE PONTE DE LIMA E A 

UNIVERSIDADE DO MINHO - Aprovação. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade 

aprovar o Protocolo de Cooperação a celebrar entre o Município de Ponte de Lima e a 

Universidade do Minho. 

_5.9 - 1.ª ADENDA AO PROTOCOlO DE COOPERAÇÃO ENTRE O MUNicíPIO DE PONTE DE 

LIMA E A UNIVERSIDADE DO MINHO - Aprovação. A Câmara Municipal deliberou por 

unanimidade aprovar a 1.ª Adenda ao Protocolo de Cooperação celebrado entre o 

Município de Ponte de Lima e a Universidade do Minho. 

_5.10 - PROTOCOLO DE CEDÊNCIA DE ESPAÇO CASA CONVIDA ENTRE O MUNicíPIO DE 

PONTE DE LIMA E A ARCAVOADORA ASSOCIAÇÃO - Aprovação. A Câmara Municipal 

deliberou por unanimidade aprovar o Protocolo de Cedência de Espaço Casa Convida a 

celebrar entre o Município de Ponte de Lima e a Arcavoadora Associação. 

_5.11 - PROTOCOlO PARA A COMERCIALIZAÇÃO DO PACK TURíSTICO - ROTA DOS 

JARDINS HISTÓRICOS DE PORTUGAL - "RIBEIRA LIMA - PAÇO DE CALHEIROS" - Ratificação 

do despacho proferido pelo Senhor Presidente da Câmara de 22 de abril 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, 

rat ificar o despacho proferido pelo Senho r Pres id ente da Câmara Municipal a 22 de abril de 

2021, de aprovação do Protoco lo para a Comercialização do Pack Turístico - Rota dos Jardins 

Históricos de Portugal- "Ribeira Lima - Paço de Calheiros". __________ _ 

_ 5.12 - PROTOCOlO PARA A COMERCIALIZAÇÃO DO PACK TURíSTICO - ROTA DOS 

~ARDINS HISTÓRICOS DE PORTUGAL - "RIBEIRA LIMA - PAÇO DE VITORINO" - Ratificação 

do despacho proferido pelo Senhor Presidente da Câmara de 22 de abril de 2021. A Câ mara 

Municipal deliberou por unanimidade nos t ermos e para os efeitos do disposto no núm ero 

3, do artigo 35º, do Anexo I, da l ei n.º 75/13, de 12 de setembro, na sua redação atual, 

ratificar o despacho proferido pelo Senhor Presidente da Câmara Municipal a 22 de abril de 

2021, de aprovação do Protoco lo para a Comercialização do Pack Turístico - Rota dos Jard ins 

Históricos de Portugal- "Ribeira Lima - Paço de Vitorino". ___________ _ 

_ 5.13 - ALTERAÇÃO AO PROTOCOlO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA CELEBRADO ENTRE O 

MUNicíPIO DE PONTE DE LIMA E A A.D.A.M. - ÁGUAS DO ALTO MINHO, S.A. - Aprovação. 

A Câmara Municipal deliberou por maioria com quatro votos a favor e dois votos contra dos 
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Senhores Vereadores Dr. Abel Baptista e Dr. ~ Maria João Sousa, aprovar a alteração ao 

Protocolo de Cooperação Técnica celebrado entre o Município de Ponte de Lima e a 

A.D.A.M. - Águas do Alto Minho, S.A. ____ ______________ _ 

_ 5.14 - ACORDO DE COLABORAÇÃO PARA A FORMAÇÃO EM CONTEXTO DE TRABALHO -

CURSOS DE EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO PARA ADULTOS - FORMANDA: KÁTIA IRIS PEREIRA

Aprovação. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprova r o Acordo de 

Colaboração para a Formação em Contexto de Trabalho - Cursos de Educação e Form ação 

para Adultos a ce lebrar entre o Centro de Emprego e Formação Profissional de Viana do 

Castelo, o Município de Ponte de Lima e a formanda Kátia iris Pere ira . 

_5.15 - MARIA ELISABETE DANTAS OLIVEIRA SILVA - Emissão de parecer relativo ao 

pedido de autorização prévia para as ações de (re) arborização - P _ARB_051139. A Câmara 

Municipa l deliberou por unanimidade dar parecer favoráve l, nos termos e para os efeitos do 

disposto no n.º 1, do arti go 9.º, do Decreto-Lei n. º 96/2013, de 19 de Julho, na sua redação 

atual, considerando a informação prestada pelos serviços t écnicos a 21 de abril de 2021, ao 

ped ido de autorização prévia para as ações de (re) arborização - P _ARB_05 1139, requerido 

por Maria Elisabete Dantas Oliveira Silva, devendo cumprir com a legislação em vigor e com 

as recomendações estabelecidas neste parecer. _______________ _ 

_ 5.16 - HABTAÇÃO SOCIAL - Presente uma informação do Serviço Social a propor a 

integração do Senhor Luís Manuel Gonçalves Fernandes no agregado da Senhora Maria 

das Dores Araújo Cerqueira, no fogo sito na Rua Monte da Pólvora nº 255, 2º esq. B12, em 

Arcozelo - Aprovação. A Câ mara Municipal deliberou por unanimidade autorizar a 

integração do Se nhor Luís Manuel Gonçalves Fernandes no agregado da Senhora Maria das 

Dores Araújo Cerqueira, no fogo sito na Rua Monte da Pólvora nº 255, 2º esq . B12, em 

Arcozelo, com um a renda apoiada no va lor de 95,20€ (noventa e cinco euros e vinte 

cêntimos) . 

_5.17 - ESCOLA DAS ARTES DA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO PORTO - Solicita 

autorização para filmagem de uma curta metragem "HYSTERIA" no Lago do Pé do Negro 

na Freguesia da Labruja - Aprovação. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade 

autorizar a realização de filmagem de uma curta metragem "HYSTERIA" no Lago do Pé do 

Negro, na Freguesia da Labruja. 

_5.18 - PROPOSTA DE FIXAÇÃO DOS PREÇOS DOS BILHETES, COM IVA INCLUíDO, PARA 

OS ESPETÁCULOS A DECORRER NO TEATRO DIOGO BERNARDES, OU DA 

RESPONSABILIDADE DO MESMO, EM MAIO - Aprovação. A Câmara Municipal deliberou 
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por unanimidade aprova r a proposta de fi xação dos preços dos bilhetes, com IVA incluído, 

para os espetácu los a decorrer no Teatro Diogo Bernardes, ou da responsa bilidade do 

mesmo, no mês de maio/2021. _______ _____________ _ 

_ 5.19 - CONTRATO PARA ALOCAÇÃO DE VERBAS NO ÂMBITO DOS PROGRAMAS PART E 

PROTRANSP ENTRE A COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALTO MINHO E O MUNicíPIO DE 

PONTE DE LIMA - Aprovação. A Câma ra Municipal deliberou por unanimidade aprova r o 

Cont rato Interadm in istrativo do Programa de Apo io à Redução Ta rifária e do Programa de 

Apoio à Densificação e Reforço da Oferta de Transporte Público, a ce leb rar entre a 

Comun idade Intermunicipal do Alto Minho e o Município de Ponte de lima. 

_5.20 - HABITAÇÃO SOCIAL - Presente uma informação do Serviço Social a propor a 

revisão da renda do fogo sito na Rua do Paço n2 71, 22 esq. em Arcozelo, arrendado a 

Josefa da Conceição Vieira Cerqueira, com uma renda apoiada de 135,89 euros. A Câ mara 

Municipal deliberou por unanimidade aprova r a revisão da renda do fogo sito na Rua do 

Paço n2 71, 22 esq. em Arcoze lo, arrendado a Josefa da Conceição Vieira Cerqu eira, 

passando a vigorar o montante de 135,89 € (cento e trinta e cinco euros e oitenta e nove 

cêntimos). 

_5.21 - PROTOCOlO DE COLABORAÇÃO ENTRE A DIREÇÃO GERAL DOS ASSUNTOS 

CONSULARES E COMUNIDADES PORTUGUESAS E O MUNicíPIO DE PONTE DE LIMA -

Aprovação. A Câmara Municipa l deliberou por unanimidade aprova r o Protocolo de 

co laboração a ce lebrar entre a Direção Geral dos Assuntos Consu lares e Comunidades 

Portuguesas e o Mun icípio de Ponte de lima. 

_5.22 - PROPOSTA DO SENHOR VEREADOR DR. PAULO SOUSA - " PAGAMENTO DAS 

REFEiÇÕES SERVIDAS PElO REFEITÓRIO DO JI DE PONTE DE LIMA E DESPESAS DE 

FUNCIONAMENTO DA PRESTAÇÃO DO SERViÇO DE REFEiÇÕES E ABERTURA DO 

REFEITÓRIO DEVIDO À PANDEMIA CAUSADA PELA COVID-19" - Aprovação. A Câmara 

Municipal deliberou por unanimidade aprovar a proposta do Senhor Vereador Dr. Paulo 

Sousa de "Pagamento das refeições servidas pelo refeitório do JI de Ponte de lima e 

despesas de funcion amento da prestação do serviço de refeições e abertura do refe itório 

devido à pandemia causada pela COVID-19". _ _____ ___ _______ _ 

_ (06) ATRIBUiÇÃO DE SUBsíDIOS _________________ _ 

_ 6.1 - CONTRATO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO ENTRE O 

MUNicíPIO DE PONTE DE LIMA E SÃO PEDRO D'ARCOS ASSOCIAÇÃO DE CICLISMO - SPAC 

BIT - Ap,"",'" A Cãm". Mooldp.I d,I",,"o p" """Im".d, ",ro,,, , "0"7 
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Programa de Desenvolvimento Desportivo a celebrar entre o Município de Ponte de Lima e 

São Pedro D' Arcos Associação de Ciclismo - SPAC BD. _____________ _ 

_ (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. 

_ENCERRAMENTO: - Nada mais havendo a tratar, o Excelentíssimo Presidente da Câmara 

declarou encerrada a reunião pelas dezassete horas. 

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

--=:--: -
A Secretária, 

tt/K S~ fh, Jry Vul 'l. b-~ h')j 
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