
:!~ MUNiCíPIO PONTE E) t!A 
TEIl RA R ICA DA H UMANIDADE 

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 17 de maio de 2021 e aprovada a 31 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, 31 de maio de 2021. 

O Presidente da Câmara Municipal de Ponte de Lima, 

Victor Mendes (Eng,O) 
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17 de maio de 2021 

REUNIÃO DA CÂMARA MUNICIPAL 
DE 

PONTE DE LIMA 

Data da reunião: 17 de maio de 2021 

Local da Reunião: Edifício dos Paços do Concelho 

PRESENÇAS: 

Presidente: 

Eng. Victor Manuel Alves Mendes 

Vereadores: 

Engª Mecia Sofia Alves Correia Martins 

Dr. Abel Lima Baptista 

Drª Ana Maria Martins Machado 

2 

Eng!! Vasco Nuno Magalhães Velho de Almeida Ferraz 

Dr.ª Maria João Lima Moreira Sousa 
Dr. Paulo Jorge da Cunha Barreiro de Sousa 

FALTAS: 

Início da Reunião: Quinze horas 

Encerramento: Dezasseis horas e cinco 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 .. ... .... ... ....... .. 6.750.926,62 Euros 

OBS: A Ata foi aprovada por minuta J/ 
/ ~ 



17 de maio de 2021 3 

_ PERíODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA: _______________ _ 

_ O Senhor Presidente da Câmara Municipal no uso da pa lavra propôs um voto de 

felicitações ao atleta Fernando Pimenta e ao seu treinador Hélio Lucas, pela conquista da 

medalha de bronze na Taça do Mundo da Hun gria, no K1 5.000. A Câ mara Municipal 

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

_ O Senhor President e da Câma ra Municipal no uso da palavra propôs um voto de 

felicitações ao violinista João Silva, natural de Ponte de Lima, que venceu este fim de 

se mana o maior concurso europeu de World Music, o Prémio Andrea Parodi, em Itáli a, com 

a música "Tempo", cantada em Português pela italiana Margherita Ab ita, com quem forma o 

duo inspirado no Jazz e na World Music, "Still Life". A Câm ara Municipal deliberou por 

unanimidade aprova r o voto proposto devendo ser dado conh ecimento. ______ _ 

_ Intervenção dos Vereodores: _______________________ _ 

O Sen hor Vereador Dr. Abe l Lim a Baptista no uso da palavra referiu que o Pavilhão 

Gimnodesportivo neste momento já não reúne co ndições para a prática da modalidad e 

Hóquei, as tabelas não cumprem as regras, a rede está furada há vários meses, não est á 

dotado de climatização, não existe uma sa la para a parte técnica. Aind a no uso da palavra 

quest ionou a Câ mara Municipal no sentido de sa ber se a obra de Est orãos está parada 

porque a Diocese não deu parecer na obra, se foi ou não consultada para dar parecer. __ 

_ A Sen hora Ve readora Dr. ~ Maria João Sousa no uso da palavra relembrou a 

necessidade de se fazer uma obra de manutenção na Ecovia em Arcoze lo, alert ando para o 

facto de ser um a zona que nos dias de chuva fica subm ersa. Ainda no uso da palavra referiu 

que no site da AVM INHO existe uma mensagem de que os horários entre Via na do Castelo e 

Ponte de Lim a est ão suspensos por imposição do Municipio de Ponte de Lim a, aos sá bados, 

domingos e feriados. _ ___ ____ ____ ____ _______ ____ __ 

_ O Senhor Presidente e os Senhores Vereadores prestaram os escla recimentos tidos por 

conven ientes. __________________________ ____ __ 

_ ORDEM DO DIA: Prese nte a ord em de trabalhos, foram tomadas as segu intes resoluções 

acerca dos assuntos dela constantes. _________ ____ ____ _ ___ _ 

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

cumprimento do disposto no número 2, do arti go 57º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

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

disposto nos números 3 e 4 do citado artigo, deliberou por maioria com seis vot os a favor e 

uma abstenção da Senhora Vice-Pres idente Eng.~ Mecia Martin s, aprovar a ata da reunião 



17 de maio de 2021 4 

realizada a 03 de maio de 2021, pelo que vai a mesma ser assinada pelo Exmo. Senhor 

Presidente e pela Secretária. _ ______________________ _ 

_ (02) OBRAS PARTICULARES ___________________ _ 

_ 2.1 - PROCESSO DIVERSOS NQ 111/20 - Requerente: Moreias - Turismo e Lazer, 

Unipessoal, Lda. - Local da Obra: Travessa da Cabana - Freguesia de Calheiros - Presente 

uma informação técnica a propor a emissão de declaração de Interesse Público Municipal 

para desafetação da Área da Reserva Ecológica Nacional, para ampliação de 

empreendimento turístico - Aprovação. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade 

considerando a informação t écnica prestada, propor à Assembleia Municipal o 

reconhecimento do Interesse Público Municipal para a ampliação do empreendimento 

turístico já aprovado, para desafetação da Área da Reserva Ecológica Nacional, relativo ao 

processo de obras n.Q 111/20, requerido por Moreias - Turismo e Lazer, Unipessoal, Lda., no 

prédio sito na Travessa da Cabana, da Freguesia de Calheiros. Mais deliberou por 

unanimidade submeter à apreciação e aprovação da Assembleia Municipal. 

_2.2 - PROCESSO DE LOTEAMENTO NQ 4/12 - Pedido de alteração ao alvará de 

loteamento nQ 1/18 - Lote nQ 1 na Avenida dos Bombeiros Voluntários e Avenida do Brasil, 

na Freguesia da Feitosa - Requerente: Sopimenta - Sociedade Imobiliária e Consultadoria, 

Lda. - Aprovação. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade adiar este assunto para 

uma próxima reunião. _________________________ _ 

_ (03) JUNTAS DE FREGUESIA __________________ _ 

_ 3.1 - FREGUESIA DE SÃO PEDRO D' ARCOS - Solicita transferência antecipada das 2.ª e 

3.ª tranches 2021. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade autorizar a antecipação 

das 2ª e 3ª tranches respeitantes ao ano 2021, no valor total de 10.844,96 € (dez mil 

oitocentos e quarenta e quatro euros e noventa e se is cêntimos), à Freguesia de S. Pedro 

d' Arcos, com exceção da verba relativa à limpeza da rede viária. 

_3.2 - FREGUESIA DE FORNELOS E QUEIJADA - Comparticipação financeira destinada à 

obra de "Reparação da Ponte Velha sita na Travessa do Navio". A Câmara Municipal 

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

montante máximo de 1.484,00 € (mil quatrocentos e oitenta e quatro euros), à Freguesia de 

Fornelos e Queijada, destinada a comparticipar a obra de "Reparação da Ponte Velha sita na 

Travessa do Navio", a transferir após a execução dos trabalhos e mediante informação dos 

serviços t écnicos do Município, aprovando a execução dos trabalhos. ----------==-1) 
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_3.3 - FREGUESIA DE REFOIOS DO LIMA - Comparticipação financeira destinada à obra 

de " Reconstrução de muro de suporte à via na Rua da Fonte de Calves". A Câmara 

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

ao montante máximo de 1.545,22 € (mil quinhentos e quarenta e cinco euros e vinte e dois 

cêntimos), à Freguesia de Refoios do Lima, desti nada a comparticipar a obra de 

"Reconstrução de muro de suporte à via na Rua da Fonte de Ca lves", a transferir após a 

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

aprovando a execução dos trabalhos. ____________________ _ 

_ 3.4 - FREGUESIA DE ARCOZElO - CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE DElEGAÇÃO 

DE COMPETÊNCIAS - TRANSPORTES ESCOLARES 2021/2022 - Aprovação da Minuta do 

Contrato. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar a minuta do Contrato 

Interadmin istrativo e respetivo Anexo I, para a delegação e exercício da competência relativa 

ao transporte escolar para a Junta de Freguesia de Arcozelo, a que se refere a alínea gg), do 

núm ero 1, do artigo 33 2, do Anexo I, da Lei n2 75/2013, de 12 de setemb ro, na sua redação 

atual, assegurando o transporte escolar dos alunos do 12 ciclo, no ano letivo 2021/2022. 

Mais deliberou por unanimidade submeter à apreciação e aprovação da Assembleia 

Municipal, em conformidade com o disposto na alínea k), do número 1, do artigo 25 2, do 

Anexo I, da Lei n2 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atua l. _______ _ 

_ 3.5 - FREGUESIA DE ARDEGÃO, FREIXO E MATO - CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 

DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS - TRANSPORTES ESCOLARES 2021/2022 - Aprovação 

da Minuta do Contrato. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar a minuta 

do Contrato Interadm inistrati vo e respetivo Anexo I, para a delegação e exercício da 

competência relativa ao transporte escolar para a Junta de Freguesia de Ardegão, Freixo e 

Mato, a que se refere a alínea gg), do núm ero 1, do artigo 33 2, do Anexo I, da Lei n2 

75/2013, de 12 de setemb ro, na sua redação atual, assegu rando o transporte escolar dos 

alunos do 12 ciclo, no ano letivo 2021/2022. Mais deliberou por unanimidade submeter à 

apreciação e aprovação da Assembleia Municipal, em conformidade com o disposto na 

alínea k), do núm ero 1, do arti go 25 2, do Anexo I, da Lei n2 75/2013, de 12 de setembro na 

sua redação atual. 

_3.6 - ASSOCIAÇÃO DE FREGUESIAS DO VALE DO NEIVA CONTRATO 

INTERADMINISTRATIVO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS - TRANSPORTES ESCOLARES 

2021/2022 - Aprovação da Minuta do Contrato. A Câmara Municipal deliberou por 

"",,'m'd,d, 'p,"'" , m'""" do CO"""'O '""',dm'"',"",'" , '"p''''' A""o 'v\, 
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delegação e exercício da competência relativa ao t ra nsporte escolar para a Associação de 

Freguesias do Vale do Neiva, a que se refere a alínea gg), do número 1, do artigo 33º, do 

Anexo I, da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atu al, assegurando o 

transporte escolar dos alunos do 1º ciclo, no ano letivo 2021/2022. Mais deliberou por 

unanimidade submet er à apreciação e aprovação da Assembleia M unicipa l, em 

conformidade com o disposto na alínea k), do núm ero 1, do art igo 25º, do Anexo I, da Lei nº 

75/2013, de 12 de set embro, na sua redação atual. ___________ _ __ _ 

_ 3.7 - FREGUESIA DE BÁRRIO E CEPÕES - CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE 

DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS - TRANSPORTES ESCOLARES 2021/2022 - Aprovação da 

Minuta do Contrato. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprova r a minuta do 

Contrato Interadmin istrat ivo e respetivo Anexo I, para a delegação e exercíc io da 

competência relativa ao transporte escola r para a Junta de Fregues ia de Bárri o e Cepões, a 

que se refere a al ínea gg), do núm ero 1, do arti go 33º, do Anexo I, da Lei nº 75/2013, de 12 

de setembro, na sua redação atu al, assegurando o transporte escolar dos alunos do 1º ciclo, 

no ano leti vo 2021/2022. Mais deliberou por unanimidade submet er à apreciação e 

aprovação da Assembleia Municipal, em conform idade com o disposto na alín ea k), do 

número 1, do arti go 25º, do Anexo I, da Lei nº 75/2013, de 12 de set embro, na sua redação 

atu al. 

_3.8 - FREGUESIA DE BEIRAL DO LIMA - CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE 

DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS - TRANSPORTES ESCOLARES 2021/2022 - Aprovação da 

Minuta do Contrato. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar a minuta do 

Contrato Interadministrati vo e respeti vo Anexo I, para a delegação e exercício da 

competência relativa ao transporte escolar para a Junta de Freguesia de Beiral do Lima, a 

qu e se refere a alín ea gg), do número 1, do artigo 33º, do Anexo I, da Lei nº 75/2013, de 12 

de setembro, na sua redação atual, assegurando o transporte escolar dos alunos do 1º ciclo, 

no ano letivo 2021/2022. Mais deliberou por unanimidade submet er à apreciação e 

aprovação da Assembleia M unicipa l, em con formidade com o disposto na alín ea k), do 

número 1, do artigo 25º, do An exo I, da Lei nº 75/ 2013, de 12 de setembro, na sua redação 

atu al. 

_3.9 - FREGUESIA DE BERTIANDOS - CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE DELEGAÇÃO 

DE COMPETÊNCIAS - TRANSPORTES ESCOLARES 2021/2022 - Aprovação da Minuta do 

Contrato. A Câ mara Municipa l deliberou por unanimidade aprova r a minuta do Contrato [ ) 

Interadminist rat ivo e respetivo Anexo I, pa ra a delegação e exercíc io da competência re lativa 1?-1 
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ao tran sporte escolar para a Junta de Freguesia de Berti andos, a que se refere a alínea gg), 

do número 1, do artigo 33 Q, do Anexo I, da Lei nQ 75/2013, de 12 de setembro, na sua 

redação atual, assegurando o transporte escolar dos alunos do 1Q ciclo, no ano letivo 

2021/2022. Mais deliberou por unanimidade submeter à apreciação e aprovação da 

Assembleia Municipal, em conformidade com o disposto na alínea k), do número 1, do artigo 

25 Q, do Anexo I, da Lei nQ 75/2013, de 12 de setembro na sua redação atual. _____ _ 

_ 3.10 - FREGUESIA DE BOALHOSA - CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE DELEGAÇÃO 

DE COMPETÊNCIAS - TRANSPORTES ESCOLARES 2021/2022 - Aprovação da Minuta do 

Contrato. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar a minuta do Contrato 

Interadministrativo e respetivo Anexo I, para a delegação e exercício da competência relativa 

ao transporte escolar para a Junta de Freguesia de Boalhosa, a qu e se refere a alínea gg), do 

núm ero 1, do artigo 33Q, do Anexo I, da Lei nQ 75/2013, de 12 de setem bro, na sua redação 

atual, assegurando o transporte escolar dos alunos do 1Q ciclo, no ano letivo 2021/2022. 

Mais deliberou por unanimidade submeter à apreciação e aprovação da Assembleia 

Municipal, em conformidade com o disposto na alínea k), do número 1, do artigo 25Q, do 

Anexo I, da Lei nQ 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual. _______ _ 

_ 3.11 - FREGUESIA DE BRANDARA - CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE DELEGAÇÃO 

DE COMPETÊNCIAS - TRANSPORTES ESCOLARES 2021/2022 - Aprovação da Minuta do 

Contrato. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar a minuta do Contrato 

Interadminist rativo e respetivo Anexo I, para a delegação e exercício da competência relativa 

ao transporte escolar para a Junta de Freguesia de Brandara, a que se refere a alínea gg), do 

número 1, do artigo 33Q, do Anexo I, da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação 

atual, assegurando o transporte escolar dos alunos do 1Q ciclo, no ano letivo 2021/2022. 

Mais deliberou por unanimidade submeter à apreciação e aprovação da Assembleia 

Municipal, em conformidade com o disposto na alínea k), do número 1, do artigo 25 Q, do 

Anexo I, da Lei nQ 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual. _______ _ 

_ 3.12 FREGUESIA DE CABRAÇÃO E MOREIRA DO LIMA CONTRATO 

INTERADMINISTRATIVO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS - TRANSPORTES ESCOLARES 

2021/2022 - Aprovação da Minuta do Contrato. A Câmara Municipal deliberou por 

unanimidade aprovar a minuta do Contrato Interadministrativo e respetivo Anexo I, para a 

delegação e exercício da competência relativa ao transporte escolar para a Junta de 

Freguesia de Cabração e Moreira do Lima, a que se refere a alínea gg), do número 1, do 

artigo 33 Q, do Anexo I, da Lei nQ 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual, 
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assegurando o transporte escolar dos alunos do 1º ciclo, no ano letivo 2021/2022. Mais 

deliberou por unanimidade submeter à apreciação e aprovação da Assembleia Municipal, 

em conformidade com o disposto na alínea k), do número 1, do artigo 25º, do Anexo I, da Lei 

nº 75/2013, de 12 de setem bro, na sua redação atual. 

_3.13 - FREGUESIA DE CALHEIROS - CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE DELEGAÇÃO 

DE COMPETÊNCIAS - TRANSPORTES ESCOLARES 2021/2022 - Aprovação da Minuta do 

Contrato. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar a minuta do Contrato 

Interadministrativo e respetivo Anexo I, para a delegação e exercício da competência relativa 

ao transporte escolar para a Junta de Freguesia de Ca lheiros, a que se refere a alínea gg), do 

número 1, do artigo 33º, do Anexo I, da Lei nº 75/2013, de 12 de set embro, na sua redação 

atual, assegurando o transporte escolar dos alunos do 1º ciclo, no ano letivo 2021/2022. 

Mais deliberou por unanimidade submeter à apreciação e aprovação da Assembleia 

Municipal, em conformidade com o disposto na alínea k), do número 1, do artigo 25º, do 

Anexo I, da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual. _______ _ 

_ 3.14 - FREGUESIA DE CALVELO - CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE DELEGAÇÃO DE 

COMPETÊNCIAS - TRANSPORTES ESCOLARES 2021/2022 - Aprovação da Minuta do 

Contrato. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar a minuta do Contrato 

Interad ministrativo e respetivo Anexo I, para a delegação e exercício da competência relativa 

ao transporte escolar para a Junta de Freguesia de Ca lvelo, a que se refere a alínea gg), do 

número 1, do artigo 33º, do Anexo I, da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação 

atual, assegurando o transporte escolar dos alunos do 1º ciclo, no ano letivo 2021/2022. 

Mais deliberou por unanimidade submeter à apreciação e aprovação da Assembleia 

Municipal, em conformidade com o disposto na alínea k), do número 1, do artigo 25º, do 

Anexo I, da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual. _______ _ 

_ 3.15 - FREGUESIA DE ESTORÃOS - CONTRATO INTERADMINISTRATlVO DE DELEGAÇÃO 

DE COMPETÊNCIAS - TRANSPORTES ESCOLARES 2021/2022 - Aprovação da Minuta do 

Contrato. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar a minuta do Contrato 

Interadministrativo e respetivo Anexo I, para a delegação e exercício da competência relativa 

ao transporte escolar para a Junta de Freguesia de Estorãos, a que se refere a alínea gg), do 

número 1, do artigo 33º, do Anexo I, da Lei nº 75/2013, de 12 de setem bro, na sua redação 

atual, assegurando o transporte escolar dos alunos do 1º ciclo, no ano letivo 2021/2022. 

Mais deliberou por unanimidade submeter à apreciação e aprovação da Assembleia 
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Municipal, em conformidade com o disposto na alínea k), do número 1, do artigo 25 2, do 

Anexo I, da Lei n2 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual. _______ _ 

_ 3.16 - FREGUESIA DA FACHA - CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE DELEGAÇÃO DE 

COMPETÊNCIAS - TRANSPORTES ESCOLARES 2021/2022 - Aprovação da Minuta do 

Contrato. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar a minuta do Contrato 

Interadministrativo e respetivo Anexo I, para a delegação e exercício da competência relativa 

ao transporte escolar para a Junta de Freguesia de Facha, a que se refere a alínea gg), do 

número 1, do artigo 332, do Anexo I, da Lei n2 75/2013, de 12 de set embro, na sua redação 

atual, assegurando o transporte escolar dos alunos do 12 ciclo, no ano letivo 2021/2022. 

Mais deliberou por unanimidade submeter à apreciação e aprovação da Assembleia 

Municipal, em conformidade com o disposto na alínea k), do número 1, do artigo 25 2, do 

Anexo I, da Lei n2 75/2013, de 12 de sete mbro, na sua redação atual. _______ _ 

_ 3.17 - FREGUESIA DE FONTÃO - CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE DELEGAÇÃO DE 

COMPETÊNCIAS - TRANSPORTES ESCOLARES 2021/2022 - Aprovação da Minuta do 

Contrato. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar a minuta do Contrato 

Interadministrativo e respetivo Anexo I, para a delegação e exercício da competência re lativa 

ao transporte escolar para a Junta de Freguesia de Fontão, a que se refere a alínea gg), do 

número 1, do artigo 332, do Anexo I, da Lei n2 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação 

atual, assegurando o transporte escolar dos alunos do 12 ciclo, no ano letivo 2021/2022. 

Mais deliberou por unanimidade submeter à apreciação e aprovação da Assembleia 

Municipal, em conformidade com o disposto na alínea k), do número 1, do artigo 252, do 

Anexo I, da Lei n2 75/2013, de 12 de setembro na sua redação atual. 

_3.18 - FREGUESIA DE FORNELOS E QUEIJADA - CONTRATO INTERADMINISTRATlVO DE 

DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS - TRANSPORTES ESCOLARES 2021/2022 - Aprovação da 

Minuta do Contrato. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar a minuta do 

Contrato Interadministrativo e respetivo Anexo I, para a delegação e exercício da 

competência relativa ao transporte escolar para a Junta de Freguesia de Fornelos e 

Queijada, a que se refere a alínea gg), do número 1, do artigo 33 2, do Anexo I, da Lei n2 

75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual, assegurando o transporte escolar dos 

alunos do 12 ciclo, no ano letivo 2021/2022. Mais deliberou por unanimidade submeter à 

apreciação e aprovação da Assembleia Municipal, em conformidade com o disposto na 

alínea k), do número 1, do artigo 252, do Anexo I, da Lei n2 75/2013, de 12 de setembro. _ 
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_3.19 - FREGUESIA DE FRIASTELAS - CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE DElEGAÇÃO 

DE COMPETÊNCIAS - TRANSPORTES ESCOLARES 2021/2022 - Aprovação da Minuta do 

Contrato. A Câ mara M unicipa l deliberou por unanimidade aprovar a minut a do Contrato 

Interadministrat ivo e respetivo Anexo I, para a delegação e exercício da competência re lativa 

ao t ra nsporte escolar para a Junta de Freguesia de Friastelas, a que se refe re a alín ea gg), do 

número 1, do art igo 33Q, do Anexo I, da Lei nQ 75/2013, de 12 de setemb ro, na sua redação 

atua l, assegurando o t ransporte escolar dos alunos do 1Q ciclo, no ano letivo 2021/2022. 

M ais del iberou por unanimidade submeter à apre ci ação e aprovação da Assem bleia 

Municipa l, em co nformida de com o disposto na alínea k), do número 1, do artigo 25 Q, do 

Anexo I, da Lei nQ 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atua l. _______ _ 

_ 3.20 - FREGUESIA DE GANDRA - CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE DELEGAÇÃO DE 

COMPETÊNCIAS - TRANSPORTES ESCOLARES 2021/2022 - Aprovação da Minuta do 

Contrato. A Câmara M unicipa l deliberou por unanimidade aprovar a minuta do Cont rat o 

Interad ministrativo e respetivo Anexo I, para a delegação e exercício da competência re lativa 

ao t ransporte escolar pa ra a Ju nta de Freguesia de Ga ndra, a que se refere a alín ea gg), do 

número 1, do artigo 33Q, do Anexo I, da Lei nQ 75/2013, de 12 de set em bro, na sua redação 

atual, assegurando o transporte escolar dos alunos do 1Q ciclo, no ano leti vo 2021/2022. 

Mais deliberou por unanimidade submeter à apreciação e aprovação da Assemb leia 

M unicipa l, em conformid ade com o disposto na alínea k), do número 1, do art igo 25 Q, do 

Anexo I, da Lei nQ 75/2013, de 12 de setem bro, na sua redação atual. _______ _ 

_ 3.21 - FREGUESIA DE GONDUFE - CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE DELEGAÇÃO 

DE COMPETÊNCIAS - TRANSPORTES ESCOLARES 2021/2022 - Aprovação da Minuta do 

Contrato. A Câ mara M unicipal deliberou por unanimidade aprova r a minuta do Contrato 

Interadministrativo e respetivo Anexo I, para a delegação e exercício da competência re lativa 

ao t ra nsporte escolar para a Junta de Freguesia de Go ndufe, a qu e se refere a alín ea gg), do 

número 1, do artigo 33Q, do Anexo I, da Lei nQ 75/2013, de 12 de set embro, na sua redação 

atu al, assegurando o t ransporte esco lar dos alunos do 1Q ciclo, no ano let ivo 2021/2022. 

M ais deliberou por unanimidade subm eter à apreciação e aprovação da Assembleia 

Municipal, em conformidade com o disposto na alínea k), do número 1, do artigo 25 Q, do 

Anexo I, da Lei nQ 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual. _______ _ 

_ 3.22 - FREGUESIA DE LABRUJA - CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE DElEGAÇÃO DE 

COMPETÊNCIAS - TRANSPORTES ESCOLARES 2021/2022 - Aprovação da Minuta 

Contrato. A Câma ra M unici pal deliberou por unanimidade aprova r a minut a do Contrat o 
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Interadminist rativo e respetivo Anexo I, para a delegação e exercício da competência re lativa 

ao transporte escolar para a Junta de Fregues ia de Lab ruj a, a que se refe re a alínea gg), do 

núm ero 1, do artigo 339, do Anexo I, da Lei n9 75/2013, de 12 de set embro, na sua redação 

atual, assegurando o t ra nsporte escolar dos alunos do 1º ci cl o, no ano let ivo 2021/2022. 

Mais deliberou por unanimidade submeter à apreciação e aprovação da Assembleia 

Municipal, em co nformidade com o disposto na alínea k), do núm ero 1, do art igo 25 9, do 

Anexo I, da Lei n9 75/2013, de 12 de set embro, na sua redação atu al. 

_3.23 - FREGUESIA DE LABRUJÓ, RENDUFE E VILAR DO MONTE - CONTRATO 

INTERADMINISTRATIVO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS - TRANSPORTES ESCOLARES 

2021/2022 - Aprovação da Minuta do Contrato. A Câmara Municipa l deliberou por 

unanimidade aprova r a minuta do Contrato Interadministrat ivo e respet ivo Anexo I, para a 

delegação e exercício da competência relativa ao transporte escolar para a Junta de 

Freguesia de Lab rujó, Rendufe e Vilar do Monte, a qu e se refere a alín ea gg), do número 1, 

do artigo 33º, do Anexo I, da Lei n9 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual, 

assegurando o t ra nsport e escola r dos alunos do 19 ciclo, no ano letivo 2021/2022. Mais 

deliberou por unanimidade submet er à apreciação e ap rovação da Assem bleia M unicipal, 

em conformidade com o disposto na alín ea k), do núm ero 1, do arti go 259, do Anexo I, da Le i 

n9 75/2013, de 12 de sete mbro na sua redação atu al. _____________ _ 

_ 3.24 FREGUESIA DE NAVIÓ E VITORINO DOS PIÃES CONTRATO 

INTERADMINISTRATlVO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS - TRANSPORTES ESCOLARES 

2021/2022 - Aprovação da Minuta do Contrato. A Câ mara Municipal deliberou por 

unanimidade ap rovar a minuta do Contrat o Interadministrativo e respetivo Anexo I, para a 

delegação e exercício da co mpet ência relativa ao transporte esco lar para a Junta de 

Fregues ia de Navió e Vitorino dos Piães, a que se refere a alínea gg), do número 1, do art igo 

339, do Anexo I, da Lei n9 75/2013, de 12 de set embro, na sua redação atual, assegura ndo o 

transporte escolar dos al unos do 19 ciclo, no ano let ivo 2021/2022. Ma is deliberou por 

unanimidade subm eter à apreciação e aprovação da Assembleia Municipa l, em 

conformid ade com o disposto na alínea k), do número 1, do arti go 25 9, do Anexo I, da Lei n9 

75/2013, de 12 de setembro, na sua redação at ual. 

_3.25 - FREGUESIA DE REBORDÕES SANTA MARIA - CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 

DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS - TRANSPORTES ESCOLARES 2021/2022 - Aprovação 

da Minuta do Contrato. A Câ mara Munici pal deliberou por unanimidade aprova r a minuta 

do Cont rato Interad ministrat ivo e respetivo Anexo I, para a delegação e exercí i 
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competência relativa ao transporte escolar para a Junta de Freguesia de Rebordões Santa 

Maria, a que se refere a alínea gg), do número 1, do artigo 33º, do Anexo I, da Lei nº 

75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual, assegu rando o transporte escolar dos 

alunos do 1º ciclo, no ano letivo 2021/2022. Mais deliberou por unanimidade subm et er à 

apreciação e aprovação da Assem bleia Municipal, em conformidade com o disposto na 

alín ea k), do número 1, do artigo 25º, do Anexo I, da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, na 

sua redação atual. ____________________________________________________ ___ 

___ 3.26 - FREGUESIA DE REFOIOS DE LIMA - CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE 

DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS - TRANSPORTES ESCOLARES 2021/2022 - Aprovação da 

Minuta do Contrato. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprova r a minuta do 

Contrato Interadministrativo e respetivo Anexo I, para a delegação e exercício da 

competência relativa ao t ra nsporte escolar para a Junta de Freguesia de Refoios do Lima, a 

que se refere a alínea gg), do número 1, do artigo 33º, do Anexo I, da Lei nº 75/2013, de 12 

de setembro, na sua redação atual, assegu rando o transporte escolar dos alunos do 1º ciclo, 

no ano letivo 2021/2022. Mais deliberou por unanimidade submeter à apreciação e 

aprovação da Assembleia Municipal, em conformid ade com o disposto na al ínea k), do 

núm ero 1, do artigo 25º, do Anexo I, da Lei nº 75/2013, de 12 de setemb ro, na sua red ação 

atual. 

___ 3.27 - FREGUESIA DE RIBEIRA - CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE DELEGAÇÃO DE 

COMPETÊNCIAS - TRANSPORTES ESCOLARES 2021/2022 - Aprovação da Minuta do 

Contrato. A Câ mara Municipal deliberou por unanimidade aprovar a minuta do Contrat o 

Interadm inistrativo e respetivo Anexo I, para a delegação e exercício da competência relativa 

ao transporte escola r para a Junta de Freguesia de Ribeira, a que se refere a alínea gg), do 

número 1, do artigo 33º, do Anexo I, da Lei nº 75/2013, de 12 de set embro, na sua redação 

atual, assegurando o transporte escolar dos alunos do 1º ciclo, no ano let ivo 2021/2022. 

Mais deliberou por unanimidade submeter à apreciação e aprovação da Assembleia 

Municipal, em conformidade com o disposto na alínea k), do número 1, do art igo 25º, do 

Anexo I, da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro na sua redação atual . 

___ 3.28 - FREGUESIA DE SÃO PEDRO D'ARCOS - CONTRATO INTERADMINISTRATlVO DE 

DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS - TRANSPORTES ESCOLARES 2021/2022 - Aprovação da 

Minuta do Contrato. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar a minuta do 

Contrato Interadministrativo e respet ivo Anexo I, para a delegação e exercício d 

competência re lat iva ao transporte escolar para a Junta de Freguesia de São Pedro D' Arcos 
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a que se refere a alínea gg), do núm ero 1, do arti go 332, do Anexo I, da Lei n2 75/2013, de 12 

de setembro, na sua redação atual, assegurando o transporte escolar dos alunos do 12 ciclo, 

no ano letivo 2021/2022. Mais deliberou por unanimidade submeter à apreciação e 

aprovação da Assembl eia Municipal, em conformid ade com o disposto na alín ea k), do 

número 1, do artigo 252, do Anexo I, da Lei n2 75/2013, de 12 de set embro, na sua redação 

atua l. 

_3.29 - FREGUESIA DE SÁ - CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE DELEGAÇÃO DE 

COMPETÊNCIAS - TRANSPORTES ESCOLARES 2021/2022 - Aprovação da Minuta do 

Contrato. A Câ mara M unici pal deliberou por unanimidade aprovar a minuta do Contrato 

Interadminist rativo e respetivo Anexo I, para a delegação e exercício da competência relativa 

ao transporte escolar pa ra a Junta de Fregues ia de Sá, a que se refere a alínea gg), do 

número 1, do art igo 332, do Anexo I, da Lei n2 75/2013, de 12 de setem bro, na sua redação 

atu al, assegurando o transporte escolar dos alunos do 12 ciclo, no ano let ivo 2021/2022. 

Mais deliberou por unanimidade subm eter à apreciação e aprovação da Assembleia 

Municipa l, em conformidade com o disposto na alínea k), do número 1, do arti go 25 2, do 

Anexo I, da Lei n2 75/2013, de 12 de set embro, na sua redação atu al. _______ _ 

_ 3.30 - FREGUESIA DE SANTA COMBA - CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE 

DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS - TRANSPORTES ESCOLARES 2021/2022 - Aprovação da 

Minuta do Contrato. A Câ mara M unici pal deliberou por unanimidade aprova r a minuta do 

Contrat o Interadminist rativo e respet ivo Anexo I, para a delegação e exercício da 

com petência relativa ao t ra nsporte escolar para a Junta de Fregues ia de Santa Comba, a qu e 

se refere a al ínea gg), do número 1, do arti go 332, do Anexo I, da Lei n2 75/2013, de 12 de 

set embro, na sua redação atu al, assegura ndo o transporte escolar dos alunos do 12 ciclo, no 

ano leti vo 2021/2022. Mais deliberou por unanimidade subm eter à apreciação e aprovação 

da Assembleia M unicipal, em confo rmidade com o disposto na alín ea k), do número 1, do 

artigo 252, do Anexo I, da Lei n2 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual. 

_3.31 - FREGUESIA DE SEARA - CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE DELEGAÇÃO DE 

COMPETÊNCIAS - TRANSPORTES ESCOLARES 2021/2022 - Aprovação da Minuta do 

Contrato. A Câ mara Municipal deliberou por unanimidade aprovar a minuta do Contrato 

Interadministrat ivo e respetivo Anexo I, para a delegação e exercício da competência relat iva 

ao transpo rte escolar para a Junta de Fregues ia de Seara, a que se refere a alínea gg), do 

número 1, do arti go 332, do Anexo I, da Lei n2 75/2013, de 12 de set embro, na sua redação 

atu al, assegurando o transporte escolar dos al unos do 12 ciclo, no ano let ivo 2021/2022. 

1\ 
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Mais deliberou por unanimidade submeter à apreciação e aprovação da Assembleia 

Municipal, em conformidade com o disposto na alínea k), do número 1, do artigo 25 2, do 

Anexo I, da Lei n2 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual. 

_3.32 - FREGUESIA DE VITORINO DAS DONAS - CONTRATO INTERADMINISTRATlVO DE 

DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS - TRANSPORTES ESCOLARES 2021/2022 - Aprovação da 

Minuta do Contrato. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar a minuta do 

Contrato Interadministrativo e respetivo Anexo I, para a delegação e exercício da 

competência relativa ao transporte escolar para a Junta de Freguesia de Vitorino das Donas, 

a que se refere a alínea gg), do número 1, do artigo 33 2, do Anexo I, da Lei n2 75/2013, de 12 

de setembro, na sua redação atual, assegurando o transporte escolar dos alunos do 12 ciclo, 

no ano letivo 2021/2022. Mais deliberou por unanimidade submeter à apreciação e 

aprovação da Assembleia Municipal, em conformidade com o disposto na alínea k), do 

número 1, do artigo 252, do Anexo I, da Lei n2 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação 

atual. 

_ (04) ASSUNTOS DIVERSOS __________________ _ 

_ 4.1 - AQUISiÇÃO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR PARA ESCOLAS EB 2/03 DO CONCELHO -

Proposta de não adjudicação para aquisição de mobiliário escolar. A Câmara Municipal 

deliberou por unanimidade não adjudicar o referido concurso público para aquisição de 

mobiliário escolar, revogando a decisão de contratar e em consequência anular o referido 

procedimento, devendo notificar-se todos os concorrentes da decisão de não adjudicação. _ 

_ 4.2 - AQUISiÇÃO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR PARA ESCOLAS EB 2/03 DO CONCELHO (nos 

termos da alínea a) do nºl do artigo 202 e 131º e seguintes do CCP) - Abertura do 

procedimento na modalidade de Concurso Público, aprovação do Programa do Concurso e 

Caderno de Encargos. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar a decisão de 

contratar, a abertura do procedimento por concurso público, as peças do procedimento e o 

prazo de execução em 60 dias. Mais deliberou por unanimidade não adjudicar por lotes, 

considerando que a unidade de execução é necessária para atingir a otimização do controle 

da coordenação da execução geral do contrato, cumprindo com o disposto no n.2 2 do art.2 

462 - A do Código dos Contratos Púbicos; designar como júri do procedimento os seguintes 

elementos: Presidente o Senhor Vereador Dr. Paulo Jorge da Cunha Barreiro de Sousa, como 

vogais efetivos, a Chefe da Divisão de Administração Geral, Dr.' Maria Sofia Fernandes Velho 

de Castro Araújo, e a Técnica Superior Dr. ' Sandra Raquel Silva Rodrigues; como vogais 

suplentes a Técnica Superior Dr. ' Filomena Mimoso da Silva e a Coordenadora Técnica 
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Ca rmo Gomes; designar como gestor do con trato a Técnica Superior Ana Claúdia Barros de 

Matos Ba rroso. 

_4.3 - PROJETO DE LEI NQ 593/XIV/U (CDS/PP) - PROCEDE À ALTERAÇÃO DOS LIMITES 

TERRITORIAIS DAS FREGUESIAS BEIRAL DO LIMA E SERDEDElO, CONCElHO DE PONTE DE 

LIMA" - Aprovação. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade dar parecer fa vo rável 

ao Projeto de Lei n.2 593/XIV/V (CDS/PP). que procede à alteração dos limites territoriais 

das freguesias Beiral do Lima e Serdedelo, do Concelho de Ponte de Lima. 

_4.4 - PROJETO DE LEI N2 592/XIV/U (CDS/PP) - PROCEDE À ALTERAÇÃO DOS LIMITES 

TERRITORIAIS DAS FREGUESIAS DE GONDUFE, E FREGUESIAS LIMíTROFES, 

NOMEADAMENTE RIBEIRA, GEMIEIRA, GANDRA, BEIRAL DO LIMA E SERDEDELO, DO 

CONCElHO DE PONTE DE LIMA" - Aprovação. A Câ mara Municipal deliberou por 

unanimidade dar parecer favorável ao Projeto de Lei n.2 592/XIV /2.ª (CDS/PP). que procede 

à alteração dos limites t erritoriais das freguesias de Gondufe, e freguesias limítrofes, 

nomeada mente Ribeira, Gemieira, Gandra, Beiral do Lima e Serded elo, do Concelho de 

Ponte de Lima. ________________________________________________________ _ 

_ 4.5 - BOlSAS DE APOIO AO ENSINO SUPERIOR ANO 2020/2021 - Aprovação da lista 

Definitiva. A Câma ra Municipal deliberou por unanimidade aprovar a lista final dos 

candidatos para a atribuição das Bolsas de Apoio ao Ensino Superior - Ano 2020/2021. __ 

_ 4.6 - FIXAÇÃO DO PREÇO DE VENDA EM 5,00 EUROS DO CATÁLOGO INTITULADO "62 

FESTIVAL DE JARDINS ESCOLlNHAS DE PONTE DE LIMA" - Aprovação. A Câmara Municipal 

deliberou por unanimidade aprovar o preço de venda em 5,00 euros (com IVA incluído) do 

catálogo intitulado "62 Festival de Jardins Escolinhas de Ponte de Lima". ____________ __ 

_ 4.7 - UNIVERSIDADE DE LISBOA - Solicita autorização para a realização de reunião no 

Auditório do Centro de Interpretação Ambiental das Lagoas de Bertiandos e São Pedro 

D'Arcos no dia 21 de maio de 2021. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade 

autorizar a cedência do Auditório do Centro de Interpretação Ambiental das Lagoas de 

Bertiandos e São Pedro D' Arcos ao Instituto Superior de Agronomia, Universidade de Lisboa, 

para a realização da II reu nião com Stakeholders, no dia 21 de maio de 2021, devendo 

cumprir com o Plano de Contingência aprovado para o Auditório do Centro de Interpretação 

Ambiental das Lagoas de Bertiandos e São Pedro D' Arcos e com as seguintes condições: no 

auditório a lotação está limitada a 30 participantes e o uso da másca ra obrigatório; na sala 

de exposição/receção a lotação está limitada a 10 participantes em simultâneo e o uso da 

m ásca ra obrigató rio. -------------------------------------------------f~ 

\ 
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_4.8 - PROTOCOlO DE FORMAÇÃO EM CONTEXTO DE TRABALHO ENTRE O MUNICIPIO 

DE PONTE DE LIMA E O AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE MONSERRATE - CURSO 

PROFISSIONAL DE TÉCNICO DE MULTIMÉDIA - Aprovação. A Câ mara Municipal deliberou 

por unanimidade aprova r o protocolo de formação em contexto de trabalho a ce lebrar 

entre o Município de Ponte de Lima e o Agrupamento de Escolas de Monserrat e, Curso 

Profission al de t écnico de M ultim édi a. _ _____ _ _ ______ ____ _ 

_ 4.9 - PROTOCOLO DE FORMAÇÃO EM CONTEXTO DE TRABALHO ENTRE O MUNICIPIO 

DE PONTE DE LIMA E A EPRALlMA - ESCOLA PROFISSIONAL DO ALTO LIMA, CIPRL - CURSO 

TÉCNICO DE DESENHO DIGITAL 3D - ALUNOS: RODRIGO DANIEL PEREIRA FERREIRA E 

LEANDRO ARTUR ANTUNES MARTINS - Aprovação. A Câmara M unicipal deliberou por 

unanimidade aprova r o protocolo de formação em contexto de trabalho a ce lebrar entre o 

M unicípio de Ponte de Lim a e a EPRALlMA - Escola Profissional do Alto Lima, CIPRL, Curso 

Técnico de Desenho Digita l 3D e os alunos Rodrigo Daniel Pereira Ferreira e Leandro Artu r 

Antunes M artin s, devendo os est agiários dispor de Hardw are e Software próprios. 

_ 4.10 - ACORDO DE COOPERAÇÃO ENTRE O MUNicíPIO DE PONTE DE LIMA E O 

INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DA UNIVERSIDADE DO MINHO - LICENCIATURA EM EDUCAÇÃO 

- ALUNAS: ADRIANA ARAÚJO E EDUARDA NOGUEIRA - Aprovação. A Câmara Municipal 

deliberou por unanimidade aprova r o acordo de cooperação a ce lebrar entre o Município 

de Ponte de Lima, o Instituto de Educação da Unive rsidade do Minho e as alunas Ad ri ana 

Araújo e Eduarda Nogueira. 

_4.11 - CONTRATO DE ESTÁGIO ENTRE O MUNicíPIO DE PONTE DE LIMA, A ESCOLA 

SUPERIOR DE COMUNICAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E TURISMO DO INSTITUTO POLITÉCNICO 

DE BRAGANÇA E O ALUNO JOÃO ANTÓNIO FERNANDES BARROS - Aprovação. A Câ mara 

M unicipal deliberou por unanimidade aprovar o contrato de est ágio a celebrar entre o 

Município de Ponte de Lim a, a Esco la Sup erior de Comunicação, Administ ração e Turismo do 

Inst ituto Politécnico de Braga nça e o aluno João António Fern andes Barros. ___ __ _ 

_ 4.12 - PONTE AMIGA - Presente o processo relat ivo às obras a realizar na residência do 

Senhor Artur Lima da Silva, sita na Rua da Cachada nQ 295, na Freguesia de Rebordões 

Santa Maria, tendo como entidade intermediária o Centro Social e Paroquial de Fornelos. 

A Câ mara M unici pal deliberou por unanimidade atri bui r uma co mparti cipação fi nancei ra de 

2039,98 € (dois mil trinta e nove euros e noventa e oito cêntimos), de acordo com a 

informação t écnica, para as obras na resid ência do Senhor Artur Lima da Silva, sit a na Rua da 

Cachada nQ 29S, na Fregues ia de Rebordões Santa Mari a, a transferir após a conclusão dos 
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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. 

_4.13 - SERViÇO EDUCATIVO DA ÁREA PROTEGIDA DAS LAGOAS DE BERTlANDOS E S. 

PEDRO D'ARCOS 2021/20212- Aprovação. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade 

aprovar a proposta do Serviço Educativo da Área Protegida das Lagoas de Bertiandos e S. 

Pedro D' Arcos 2021/2022. 

_4.14 - ESCOLA PROFISSIONAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DE 

PONTE DE LIMA - Solicita a cedência do espaço Expolima e respetivo parque de obstáculos 

para o dia 30 de maio, no período entre as 09:00 e as 18:00 horas. A Câmara Municipal 

deliberou por unanimidade autorizar a cedê ncia do espaço Expolima e respetivo parque de 

obstáculos Escola Profissional de Agricultura e Desenvolvimento Rural de Ponte de lima no 

dia 30 de maio, no período compreendido entre as 09:00 e as 18.00 horas. 

_4.15 - TEATRO DIOGO BERNARDES - Alteração da programação do dia 21 de maio de 

2021. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade autorizar a alteração da programação 

proposta para o dia 21 de maio de 2021. 

_ (05) APROVAÇÃO DA ATA EM MINUTA: Nos termos dos núm eros 3 e 4, do artigo 57º, 

da Lei nº 75/2013, de 12 de sete mbro, foi deliberado por unanimidade aprovar a ata desta 

reunião, em minuta, para surtir efeitos im ediatos. 

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

declarou encerrada a reunião pelas dezasseis horas e cinco minutos. ________ _ 

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

-
A Secretária, 

Mar,,,,, ~c fd~·~ \'tll,.k ç.,,~ Ifry 
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