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31 de maio de 2021 

REUNIÃO DA CÂMARA MUNICIPAL 
DE 

PONTE DE LIMA 

Data da reunião: 31 de maio 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.i! Ana Maria Martins Machado 
Eng!! Vasco Nuno Magalhães Velho de Almeida Ferraz 

Dr.i! Maria João Lima Moreira Sousa 

Dr. Paulo Jorge da Cunha Barreiro de Sousa 
Eng.!! Luciano Francisco Borges Pereira 

2 

FALTAS: o Senhor Vereador Dr. Abel Lima Baptista não esteve presente na reunião da 
Câmara Municipal, tendo sido justificada a sua falta, e fez-se substituir pelo Senhor 
Eng.º Luciano Francisco Borges Pereira 

Início da Reunião: Quinze horas 

Encerramento: Dezassete horas e vinte minutos 

Secretária: Técnica Superior Dr.!! Filomena Mimosa da Silva 

Prestou Colaboração Técnica: M ª Guilhermina Franco 

Resumo Diário de Tesouraria: 
Saldo ............ .... .. ... 6.550.114,17 Euros 

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

_ O Senhor Presidente da Câmara Municipal no uso da palavra propôs um voto de pesar 

pelo falecimento de Rosa Maria Magalhães Mimoso de Lima, esposa do Sr, Presidente da 

Junta de Freguesia de Rebordões-Souto, A Câmara Municipal deliberou por unanimidade 

aprova r o voto proposto devendo ser dado conheci mento à famíli a en lutada, _____ _ 

_ Intervenção dos Vereadores : ______________ _ _ _____ _ 

_ Segu iu-se a intervenção da Sen hora Vereadora Dr,' M' João Sousa para questionar o 

Sen hor Presidente de Câ mara relativa mente a um aviso divulgado pelo Mun icípio que 

alertava para a não aliment ação de animais na via pública, ____________ _ 

_ Usou da palavra o Senhor Vereador Eng,9 Luciano Francisco Borges Pereira, t ambém 

para se referir ao aviso supra mencionado e bem ass im para questionar o Senhor Presidente 

de Câma ra sobre o va lor investido, designadamente no Programa de esterili zação para 

gatos, co nh ecido por CED - capturar, esteri li zar e devolver, _________ _ _ _ 

_ O Sen hor Verea dor Eng,9 Luciano Francisco Borges Pereira continuou a sua intervenção 

para questionar qual o ponto de situação relativamente ao alargamento da estrada que dá 

acesso à Escola EB1/ JI da Corre lh ã, _____________________ _ 

_ O Senhor Vereador Eng,9 Francisco Pereira por fim questionou qual o ponto de situação 

relat ivamente à obra prometida para a freguesia da Correlh ã: a construção de piscinas, __ 

_ O Senhor Presidente e os Senhores Vereadores prestaram os esclarecimentos t idos por 

convenientes, ______ ______________________ _ 

_ ORDEM DO DIA: Presente a ordem de trabalhos, foram tomadas as segu intes resoluções 

acerca dos assuntos dela constantes, ____________________ _ 

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

cumprimento do dispost o no núm ero 2, do artigo 579, da Lei n, 9 75/2013, de 12 de 

set embro, e sem prejuízo da sua prévia aprovação sob a f orma de minuta, para efe itos do 

disposto nos números 3 e 4 do citado art igo, deliberou por maioria com seis votos a f avor e 

uma abstenção do Senhor Vereador Eng, Lucia no Francisco Borges Pereira, aprovar a ata da 

reunião rea li zada a 17 de maio de 2021, pelo que va i a mesma ser ass in ada pelo Exmo, 

Sen hor Presidente e pela Secretá ri a, ____________________ _ 

_ (02) OBRAS PARTICULARES ___________________ _ 

_ 2.1 - PROCESSO DIVERSOS NQ 300/21 - Requerente: Centro Social de Moreira do Lima 

- Associação dos Amigos da Escola - Local da Obra: Rua de Boução na Freguesia de 
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Cabração e Moreira do lima - Presente uma informação técnica a propor a emissão de 

declaração de Interesse Público Municipal para desafetação na entidade de tutela da 

Reserva Agrícola Nacional, para construção de Centro de Dia com Serviço de Apoio 

Domiciliário - Aprovação. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade considerando a 

informação técnica prestada, propor à Assemb leia Mun icipal o reconhecimento do Interesse 

Público Municipa l da constru ção de Centro de Dia com Serviço de Apo io Domiciliári o, para 

desafetação da Área da Reserva Agríco la Nacional, relat ivo ao processo diversos n. Q 300/21, 

requerido pelo Centro Social de Moreira do Lima - Associação dos Amigos da Escola, no 

prédio si t o na Rua de Boução, da Freguesia de Cab ração e Moreira do Lima. Mais del iberou 

por unanimidade subm eter 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 aprovar o pedido de 

alteração ao alvará de loteamento nQ 1/18, lote nQ 1, processo de loteamento nQ 4/12, sito 

na Aven id a dos Bombeiros Voluntários e Avenida do Brasi l, na Freguesia da Feitosa, 

requ erido por Sopimenta - Sociedade Imobil iária e Consultadoria, lda. _______ _ 

_ 2.3 - PROCESSO DIVERSOS NQ 357/21 - Requerente: Jorge de Castro Araújo, 

Unipessoal, lda. - local da Obra: Quinta de Valdevez, Freguesia de Refoios do lima -

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

Municipal, para ampliação do empreendimento de Turismo no Espaço RuraJ! Agroturismo, 

e que o zonamento e condicionante de toda a propriedade sejam desconsiderados -

Aprovação. A Câma ra Municipal deliberou por unanimidade considera ndo a inform ação 

t écnica prestada, propor à Assem bleia Municipal o reconhecimento do Interesse Público 

Municipal da ampliação do empreendimento de Turismo no Espaço RuraljAgroturi smo, e 

que o zonamento e condicionante de toda a propri edade sejam desconsiderados, re lat ivo ao 

processo diversos n.Q 357/21, requerido por Jorge de Castro Araújo, Unipessoal, lda., no 

prédio sito na Qu inta de Valdevez, da Freguesia de Refoios do Lima . Mais deliberou por 

unanimidade submeter à apreciação e aprovação da Assembleia Municipal. 

_2.4 - PROCESSO DE lOTEAMENTO DO PÓlO INDUSTRIAL DAS PEDRAS FINAS -

Promoção de discussão pública, conforme disposto no nQ 2 do art.Q 22Q do RJUE. A Câma ra 

Municipal deliberou por unanimidade aprovar a subm issão do Processo de loteament o do 
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Pólo Industrial das Pedras Finas, a discussão pública, conforme o disposto na alínea a) do nº 

2 do art.2 22º do RJUE. 

_2.5 - PROCESSO DE OBRAS Nº 172/2013 - Requerente: Casa do Povo de Vitorino de 

Piães - local da Obra: Rua de s. Pedro nQ 2594 - Freguesia de Vitorino de Piães - Solicita 

isenção de taxas - Aprovação. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade autorizar a 

isenção da taxa de licenciamento/aditamento, requerida pela Casa do Povo de Vitorino dos 

Piães, no montante de 224,88 € (duzentos e vinte e quatro euros e oitenta e oito cêntimos), 

ao abrigo da autorização genérica deliberada pela Assembleia Municipal, na sessão de 12 de 

dezembro de 2020. __________________________________________________ __ 

_ (03) OBRAS PÚBlICAS ___________________ _ 

_ 3.1 - EMPREITADA DE "CONSTRUÇÃO DO ARMAZÉM MUNICIPAL" - 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 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 18 meses. 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 valor se afigure 

incompatíve l 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 vinculou e das suas obrigações perante terceiros 

(subempreiteiros, trabalhadores afetos à obra e fornecedores); no cumprimento do n.º 2 do 

artigo 46. º-A do Código dos Contratos Públicos justificar a não divisão do presente objeto de 

contrato em lotes, pelos segui ntes motivos: a unidade de execução é necessária para atingir 

a otimização do controle da coordenação da execução geral do contrato; com a divisão em 

lotes do objeto do contrato, diferentes operadores / empresas seriam incorporados na 

execução da obra, coincidindo no tempo e gerando um problema de coordenação de todos 

os meios humanos e materiais que dificultariam a coordenação de segurança em obra, além 

de complicar desnecessariamente o trabalho, podendo elevar o seu custo; os potenciais 

conflitos gerados no decorrer da execução da obra, fruto da eventual tentativa de 

desresponsabilização por parte das entidades executa ntes por atrasos e incumprimentos; 

questões de garantia futura dos trabalhos executados quando está em causa a atuação, em 



31 de maio de 2021 6 

simultâneo, de mais de um a entidade. Mais deliberou por unanimidade optar pelo cri tério 

de adjudicação da proposta economicamente mais va ntajosa na modalid ade de "ava liação 

de preço" - propost a mais baixa, con forme artigo 74º, n.ºl, aI. b do CCP; des ignar como jú ri 

do procedimento os seguintes elementos: como Pres idente, a Senhora Vice-P resident e Eng.ª 

Mecia Sof ia Alves Correia Mart ins, como voga is efetivos, a Chefe da Divisão de 

Administração Geral, Dr. ª Maria Sofi a Fernand es Ve lho de Castro Ara újo, e o Chefe da 

Divisão de Estudos e Proj etas, Eng.º Rogério Lopes Margalho de Oliveira, como vogais 

sup lentes, os Técnicos Su peri ores Eng.º João Jácome Fernandes de Alm eid a Fornelos e o 

Eng.º Luís Miguel Franco Pereira; designar como gestor do cont rato o Eng.º Rui Miguel 

Cu nha Melo. Ma is deliberou por unanimidade delega r no júri do procedim ento, nos t ermos 

do n.º 2 do artigo 69.º do CCP, as seguintes compet ências: prest ar escla reci mentos, nos 

lerm os do artigo 50.0 do CCP; cl assifi ca r docum entos da propost a, ao abrigo do arti go 66.º 

do CCP; prorroga r o prazo fixado para apresentação das propostas, nos te rm os do disposto 

nos arti gos 64.º e 133.0 do CCP; notifi ca r os interessados das decisões da entidade 

adjudica nte que apreciem quest ões qu e decorram no proced imento, anterio res ao relatório 

final, nos t ermos do arti go 467.º do CCP. 

_3.2 - EMPREITADA DE " REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE DE ESTACIONAMENTO 

ADJACENTE À IGREJA DE SANTA CRUZ DO LIMA" - Trabalhos Complementares -

Aprovação. A Câ mara Mun ici pal deliberou por unanimidade aprova r os trabalh os 

compl ementares não previst os no proj eto inicia l de acordo com o dispost o nos nºs 1 e 2 do 

art .º 370 do CCP, no montante de 14.570,00 € (catorze mil quinhentos e setenta euros), 

acresc idos de IVA à t axa lega l em vigor, de acordo com a in fo rmação prest ada a 18 de maio 

de 2021, pelo Chefe da Divisão de Estu dos e Projetas. 

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

Análise a pedidos de esclarecimento e listas de erros e omissões. A Câmara Municipal 

deliberou por unanimidade nos termos e para os efe itos do disposto no número 3, do art igo 

35º, do Anexo I, da Le i n.º 75/13, de 12 de setembro, na sua redação atual, ratifica r o 

despacho proferido pelo Senhor Pres ident e da Câ mara M un icipal a 19 de maio de 2021, de 

aprovação da retifi cação do art icul ado. 

_3.4 - EMPREITADA DE "CENTRO cíVICO DE GONDUFE PARQUE DE 

ESTACIONAMENTO" - 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 Câ mara Municipa l 
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deliberou por unanimidade aprovar a decisão de contratar, o projeto de execução, a 

abertura do proced im ento por concurso público, as peças do proced imento e prazo de 

execução em 270 dias. Mais deliberou por unanimidade não adjudicar por lotes, 

consid era ndo que a unidade de execução é necessária para atingir a otimização do controle 

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

462 - A do Código dos Contratos Púb icos; opta r pelo critério de adjudicação da proposta 

economica ment e mais vantajosa na modalidade de "ava liação do preço" - proposta de mais 

baixo preço, conforme artigo 742 , n. 2 1, aI. b) do Código dos Contrat os Púbicos; des ignar 

como júri do procedimento os seguintes elementos: como Presidente a Senhora Vice

Presidente Eng.! Mecia M artin s, como vogais efetivos, a Chefe da Divisão Administrativa e 

Financei ra, Dr. ! Maria Sofia Fernandes Velho de Castro Araújo, e o Chefe da Divisão dos 

Serviços Urbanos, Eng. 2 Carlos Alberto Azevedo Lim a; co mo vogais suplentes o Chefe da 

Divisão de Estudos e Planeamento, Eng.2 Rogério Margalho Pereira e o Técnico Superior 

Eng. 2 Armindo Brandão; designar como gestor do contrato o Ass isten te Técnico, Juven al 

Coutinho. __________________________________________________________ ___ 

_ 3.5 - EMPREITADA DE "REQUALIFICAÇÃO DO CENTRO cíVICO DE FONTÃO" - Trabalhos 

complementares resultantes de erros e omissões - Retificação da deliberação de Câmara 

de 03 de maio de 2021. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade retificar a 

deliberação de Câma ra de 03 de maio de 2021, ponto 3.9, passando a constar o va lor de 

7.060,59 euros (sete mil e sessenta euros e cinquenta e nove cênt imos), acrescidos de IVA À 

taxa lega l em vigor, de acordo co m a inform ação prestada a 26 de maio de 2021, pelo Chefe 

d a Divisão de Estud os e Pro jetos. __________________________________________ _ 

_ 3.6 - EMPREITADA DE "CONSTRUÇÃO DO LOTEAMENTO INDUSTRIAL DE CAlVElO" -

Ratificação do despacho proferido pelo Senhor Presidente da Câmara a 26 de maio de 

2021 de aprovação de erros e omissões aceites, bem como a retificação do articulado. A 

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

núm ero 3, do arti go 35 2, do Anexo I, da Lei n.2 75/13, de 12 de setembro, na sua redação 

atual, ratifi car o despacho proferido pelo Senhor Presidente da Câmara Municipa l a 26 de 

maio de 2021, de aprovação dos erros e om issões ace ites, bem como da retifi cação do 

articulado. 

_(04) JUNTAS DE FREGUESIA ___________________ _ 

_ 4.1 - FREGUESIA DE VITORINO DAS DONAS - Comparticipação financeira destinada à 

obra de "Requalificação do largo da Ponte de Abel". A Câmara Municipal deliberou por 
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unanimidade atribuir uma comparticipação financeira de 70% até ao montante máximo de 

25.246,90 € (vinte e cinco mil duzentos e quarenta e seis euros e noventa cêntimos), à 

Freguesia de Vitorino das Donas, destinada a comparticipar a obra de "Requalificação do 

Largo da Ponte de Abel", a transferir à medida da execução dos trabalhos e mediante 

informação dos serviços t écnicos do Município, aprovando a execução dos trabalhos. __ 

_ 4.2 - FREGUESIA DA FACHA - Comparticipação financeira destinada à obra de 

"Beneficiação da Rua da Cancela e Rua da Alegria (parte). A Câmara Municipal deliberou 

por unanimidade atribuir uma comparticipação financeira até ao montante máximo de 

44.485,55 € (quarenta e quatro mil quatrocentos e oitenta e cinco euros e cinquenta e cinco 

cêntimos), à Freguesia da Facha, destinada a comparticipar a obra de "Beneficiação da Rua 

da Cancela e Rua da Alegria (parte)", a transferir à medida da execução dos trabalhos e 

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

trabalhos. ____________________________ _ 

_ 4.3 - FREGUESIA DA FACHA - Comparticipação financeira destinada à obra de 

"Beneficiação da Rua das Fachas, Rua de Sernados e Rua da Caravelha". A Câmara 

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

ao montante máximo de 34.584,62 € (trinta e quatro mil quinh entos e oitenta e quatro 

euros e sesse nta e dois cêntimos), à Freguesia da Facha, destinada a comparticipar a obra de 

"Beneficiação da Rua das Fachas, Rua de Sernados e Rua da Caravelha", a transferir à 

medida da execução dos trabalhos e mediante informação dos serviços técnicos do 

Município, aprovando a execução dos trabalhos. _______________ _ 

_ 4.4 - FREGUESIA DE ESTORÃOS - Comparticipação financeira destinada à aquisição de 

uma viatura para transporte escolar. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade 

atribuir uma comparticipação financeira no montante de 16.000,00 € (dezasseis mil euros), à 

Freguesia de Estorão s, destinada à aquisição de uma viatura para tran sporte escolar, 

mediante celebração de protocolo a estabelecer. _______________ _ 

_ 4.5 - FREGUESIA DE FONTÃO - Comparticipação financeira destinada à aquisição de 

uma viatura para transporte escolar. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade 

atribuir uma comparticipação financeira no montante de 16.000,00 € (dezasseis mil euros), à 

Freguesia de Fontão, destinada à aquisição de uma viatura para transporte escolar, 

mediante celebração de protocolo a estabelecer. _______________ _ 

_ (05) ASSUNTOS DIVERSOS __________________ _ 
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_5.1 - PROPOSTA DO SENHOR VEREADOR DR. PAULO SOUSA - "Plano de Transportes 

Escolares" - Aprovação. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar a 

proposta do Senhor Vereador Dr. Paulo Sousa, relat iva ao Plano de Transportes Escolares 

para o Ano Letivo 2021/2022. _____________________ _ 

_ 5.2 - PROPOSTA DE REGULAMENTO DE GESTÃO DA ÁREA DE PAISAGEM PROTEGIDA 

REGIONAL DAS LAGOAS DE BERTIANDOS E S. PEDRO D'ARCOS - Promoção de consulta 

pública nos termos do disposto no artigo 1012 do CPA. A Câmara Municipal deliberou por 

unanimidade aprova r e submet er a consulta pública, a proposta de Regulamento de Gestão 

da Área de Paisagem Protegida Regional das Lagoas de Bertiandos e S. Pedro D' Arcos, nos 

t ermos do disposto no artigo 1012 do CPA. __________________ _ 

_ 5.3 - ACEITAÇÃO DE DOAÇÃO DE 2 TREMPES PARA O CENTRO DE INTERPRETAÇÃO DAS 

ALDEIAS DA MESA DOS 4 ABADES - Aprovação. A Câmara Municipal deliberou por 

unanimidade aceitar a doação de 2 trempes para o Centro de Interpretação das Aldeias da 

Mesa dos 4 Abades, de acordo com a informação prestada a 05 de maio de 2021, pela 

Técnica Superior do Serviço de Educação. 

_5.4 - 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 JUNHO - Aprovação. A Câma ra Municipal deliberou por unanimidade 

aprova r a proposta de fixação dos preços dos bilhetes, com IVA incluído, para os espetáculos 

a decorrer no Teatro Diogo Bernardes, ou da responsabilidade do mesmo, no mês de 

junho/2021. ________________________________________________ ___ 

_ 5.5 - PONTE AMIGA - Presente o processo relativo às obras a realizar na residência da 

Senhora Maria Agostinha Gonçalves Pereira, sita na Travessa de Real n2 28, na Freguesia 

de Friastelas, tendo como entidade intermediária o Centro Social e paroquial de 

Rebordões Santa Maria. A Câma ra Municipal deliberou por unanimidade atribuir uma 

comparticipação financeira de 4.925,05 € (quatro mil novecentos e vinte e cinco euros e 

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

Sen hora Maria Agostinha Gonçalves Pereira, sita na Travessa de Real n2 28, na Freguesia de 

Friaste las, a transferir após a conclusão dos trabalhos, para o Centro Socia l e Paroquial de 

Rebordões Sant a Maria, instituição social intermediária para a execução da obra, mediante 

informação dos serviços t écn icos deste Município, aprovando a sua execução. _____ _ 

_ 5.6 - ACADEMIA DE MÚSICA FERNANDES FÃO - Solicita a cedência do Auditório Rio 

Lima para o dia 10 de junho, a partir da 14:30 horas. A Câmara Municipal deliberou por 
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unanimidade autorizar a cedência do Auditório Rio Lima à Academia de Música Fernandes 

Fão no dia 10 de junho, a partir das 14:30 horas, devendo cump rir com o Plano de 

Contingência aprovado para o Auditório Rio Lima . Mais deliberou por unanimidade 

com unica r que o requerente deve assegurar os recursos humanos necessá rios à utilização 

do espaço objeto de cedência . 

_5.7 - CNE JR VIANA DO CASTELO - MESA DO CONSELHO REGIONAL- Solicita a cedência 

do Auditório Rio Lima para o dia 03 de julho. A Câm ara Municipal deliberou por 

unanimidade autoriza r a cedência do Auditório Rio Lima ao CNE JR VIANA DO CASTELO -

Mesa do Conse lho Regional, no dia 03 de julho, devendo cumprir com o Plano de 

Contingência aprovado para o Auditó rio Rio Lima. Mais deliberou por unanimidade 

comun icar que o requerente deve assegurar os recursos humanos necessá rios à utilização 

do espaço objeto de cedência. ______________________ _ 

_ 5.8 - ALAAR - ASSOCIAÇÃO LlMIANA DOS AMIGOS DOS ANIMAIS DE RUA - Solicita a 

cedência do Auditório da Biblioteca Municipal para o dia 22 de junho a partir das 19:00 

horas. A Câmara Municipa l deliberou por unanimidade autorizar a cedência do Auditório da 

Biblioteca Municipal à ALAAR - Associação Limiana dos Amigos dos Animais de Rua, no dia 

22 de junho, às 19:00 horas, devendo cumpri r com o Plano de Contingência aprovado para a 

Biblioteca Municipal. Mais deliberou por unanimidade comunicar que o requerente deve 

assegurar os recursos humanos necessá rios à utilização do espaço objeto de cedência. __ 

_ 5.9 - GUSTAVO PIMENTA - "O LUGAR DO VAZIO" - Presente uma proposta da 

Comissão Editorial para aquisição de 30 exemplares da obra. A Câmara Municipal deliberou 

por unanimidade cons iderando a proposta da comissão ed itorial, adquirir 30 exemp lares da 

obra "O Lugar do Vazio", da autoria de Gustavo Pimenta, pelo preço unitário de 12,50 € 

(doze euros e cinquenta cêntimos). _____ _ ___ ___ _____ ___ _ _ 

_ 5.10 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DO ANO 2020 E INVENTÁRIO - Aprovação. A Câmara 

Municipal deliberou por maioria com cinco votos a favor e duas abstenções dos Senhores 

Vereadores Dr.ª Maria João Sousa e Eng. Luciano Francisco Pereira, aprovar a Prestação de 

Contas do ano 2020 e Inventário. Mais deliberou por unanimidade remeter à apreciação e 

aprovação da Assembleia Municipal. ____________________ _ 

_ 5.11 - CENTRO DE REABILITAÇÃO DA APPACDM DE PONTE DE LIMA - Solicita 

autorização para a utilização da Piscina Natura entre os dias 29 de junho a 02 de julho e 

entre 06 a 09 de julho, a título gratuito. A Câ mara Municipal deliberou por unanimidade 
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aut orizar a utilização da Piscina Natura pelo Centro de Reabilitação da APPACDM de Ponte 

de Lima, entre OS dias 29 de junho a 02 de julho e entre 06 a 09 de julho, a título gratuito. _ 

_ 5.12 - SAFYRA - ENSINO, FORMAÇÃO E LAZER - Solicita autorização para a utilização 

da Piscina Natura e visita ao Museu do Brinquedo Português e Festival Internacional de 

Jardins durante o período de férias, a título gratuito. A Câma ra Municipal deliberou por 

unanimidade autorizar a SAFYRA - Ensin o, Formação e Lazer a utilizar a Piscina Natura no 

período de férias até ao dia 05 de julho, a título gratuito. Mais deliberou por unanimidade 

autorizar a visi t a ao Museu do Brinquedo Português e Festival Internacional de Jardins, a 

título gratuito, com as crianças que frequentam as atividades de férias de Verão, 

sa lvaguardando a disponib ilidade dos eq uipamentos. _____________ _ 

_ 5.13 - AAPEL - ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DA PESSOA ESPECIAL LlMIANA - Solicita 

autorização para visita ao Festival Internacional de Jardins no dia 08 de junho, a título 

gratuito. A Câma ra Municipal deliberou por unanimidade autorizar a AAPEL - Associação 

dos Amigos da Pessoa Especial Limian a, a visitar o Festival Internacional de Jard ins no dia 08 

de junho, a título gratuito . A Sen hora Ve readora Dr.- M aria João So usa não participou na 

discussão e votação deste ponto, declara ndo-se impedida. 

_5.14 - NORTE MODA - Solicita autorização para utilização do Parque do Arnado e 

Festival Internacional de Jardins no dia 02 de junho, para a realização de sessão 

fotográfica. A Câmara M unicipal deliberou por unanimidade autorizar NORTE MODA a 

utili za r o Festi va l de Jardins no dia 02 de junho para a rea lização de sessão fotográfica . __ 

_ 5.15 - PROPOSTA DE REGULAMENTO DO PÓLO INDUSTRIAL DE CALVELO - Aprovação. 

A Câmara M unicipal deliberou por unanimidade dar início ao procedimento de ela boração 

da proposta de Regulamento do Pólo Industrial de Ca lve lo. Mais deliberou por unanimidade 

que se podem const ituir como interessados no presente procedi mento, no prazo de dez dias 

úteis, todos aqueles que, nos termos do ng 1 do artigo 68g do C.PA, sejam titulares de 

direitos, interesses legalmente protegidos, deveres, encargos, ónus ou sujeições no âmbito 

de decisões que nele forem ou possam ser tomadas, bem como as associações, para 

defender interesses coletivos ou proceder à defesa co letiva de interesses individuais dos 

seus associados que caibam no âmbito dos respetivos fins. Mais deliberou por unanimidade 

que os interessados podem constituir-se como tal e ap resentar os seus contributos para a 

elaboração da proposta de regulamento do Pólo Industri al de Calvelo, através da 

comu nicação escrita que conten ha nom e completo, morada ou sede, profissão, número de 

ident if icação fiscal e o respetivo endereço de correio eletrónico, dando consentimento para 
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que est e seja utilizado para os efeitos previst os na alínea c) do nº 1 do arti go 112º do C. P.A .. 

M ais delib erou por unanimidade que a constituição como inte ressados e a apresentação de 

contributos devem ser dirigid os ao Senhor Presidente da Câ mara M unicipal, pa ra Paços do 

Co nce lho, Praça da República, 4990-256 Ponte de Lima, ou através de correio elet rónico 

para gera l@cm-pontedelim a.pt. _______________ _____ _ 

_ 5.16 - IHRU - INSTITUTO DA HABITAÇÃO E DA REABILITAÇÃO URBANA - Solicita 

isenção de taxas referentes à ocupação de via pública com a obra de "Reabilitação dos 

blocos 3 e 4 do Bairro da Escola Técnica - Ponte de Lima". A Câ mara Municipal deliberou 

por unanimidade autorizar a isenção de t axas referentes à ocupação de via pública com a 

obra de "Rea bilitação dos blocos 3 e 4 do Bairro da Escola Técnica - Ponte de Lim a", no 

montante de 4.117,90 € (quat ro mil cento e dezasset e euros e noventa cêntimos), ao abrigo 

da autorização genéri ca deliberada pela Assembleia Municipal, na sessão de 12 de dezembro 

de2020. ___________________________________________________ _ 

_ 5.17 - PROPOSTA DE ABERTURA DE PROCEDIMENTO PARA O FORNECIMENTO DE GÁS 

PROPANO A GRANEL - CENTROS EDUCATIVOS DE TROVE LA, FACHA, GANDRA REFOIOS, 

RIBEIRA, FEITOSA, LAGOAS E PISCINAS MUNICIPAIS DE FREIXO AO ABRIGO DO ACORDO 

QUADRO Nº 2 2019 DE FORNECIMENTO DE GÁS, DA CENTRAL DE COMPRAS DA CIM-AM -

Aprovação. A Câ mara Municipal deliberou por unanimidade autoriza r a abertura do 

procedimento, aprovar o programa de proced imento e o caderno de encargos e designar 

como júri do procedimento os seguintes elementos: co mo Presidente o Senh or Verea dor Dr. 

Paulo Jorge da Cunh a Barreiro de Sousa, como vogais efetivos, a Chefe da Divisão de 

Administração Geral, Dr. ~ M aria Sofia Fern andes Ve lho de Castro Araújo e o Chefe da Divisão 

de Estudos e Planeamento, Eng.º Rogério Margalho Pereira, co mo vogais suplent es a Técnica 

Superior Dr. ª Filom ena Mimoso da Silva e a Coordenad ora da Secção de património e 

Aprovisionament o Maria do Ca rmo Lim a Gomes. M ais deliberou por unanimidade designar 

co mo gestor do contrato o Técnico Superior Eng. Armindo Moreira Brandão. ____ _ _ 

_ 5.18 - EDITAL RELATIVO À VENDA DOS SEGUINTES PRÉDIOS RÚSTICOS: PRÉDIO 

RÚSTICO, COM A COMPOSiÇÃO DE TERRENO INCULTO COM ROÇO E PINHEIROS, SITUADO 

EM REGUEIRA - LAGES - PICOUTO OU EIDO DO PICOUTO "LEIRA OU BOÇA DA REGUEIRA", 

COM A MATRIZ RÚSTICA N.º 261, DA FREGUESIA DE GEMIEIRA E DESCRITO NA C.R.P. DE 

PONTE DE LIMA, SOB A FICHA N.º 521 DA FREGUESIA DE GEMIEIRA E CONCELHO DE PONTE 

DE LIMA, PELO VALOR DE €3.700,00 (TRÊS MIL E SETECENTOS EUROS); PRÉDIO RÚSTICO, 

COM A COMPOSiÇÃO DE BOUÇA DE MATO E PINHEIROS, SITUADO EM BEIRÃO "BOUÇA DO 

7 
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RIBEIRO", COM A MATRIZ RÚSTICA N.º 227 DA FREGUESIA DE GEMIEIRA E DESCRITO NA 

C.R.P. DE PONTE DE LIMA SOB A FICHA N.º 520 DA FREGUESIA DA GEMI EIRA E CONCELHO 

DE PONTE DE LIMA, PElO VALOR DE €82.300,00 (OITENTA E DOIS MIL E TREZENTOS 

EUROS); - DIREITO DE PREFERÊNCIA. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade não 

exercer o direito de preferência legal na venda dos seguintes prédios rústicos: prédio rústico, 

com a composição de terreno inculto com roço e pinheiros, situado em Regueira - Lages -

Picouto ou Eido do Picouto "Ieira ou bouça da regueira", inscrito na matriz rústica sob o 

artigo n.º 261, da freguesia de Gemieira e descrito na Conservatória do Registo Predial, de 

Ponte de Lima, sob a ficha n.º 521 da fregues ia de Gemieira e concelho de Ponte de Lima, 

pelo valor de €3.700,00 (três mil e setecentos euros); prédio rústico, com a composição de 

bouça de mato e pinheiros, situado em Beirão "Bouça do Ribe iro", inscrito na matriz rústica 

sob o artigo n.º 227 da freguesia de Gemieira e descrito na Conservatória do Registo Predial 

de Ponte de Lima sob a f icha n.º 520 da freguesia da Gemieira e concelho de Ponte de Lima, 

à Colina Moderna - Lda., NIPC 516 451618, com sede na Rua do Olhinho, n.º 81, 4990-530 S. 

Pedro Arcos, pe lo valor de € 82.300,00 (oitenta e dois mil e trezen tos euros), Mais deliberou 

por unanimidade dar conhecimento à empresa Colina Moderna - Lda, do teor da presente 

deliberação, bem como convidá-Ia a dar a conhecer à Câmara Municipal os projetos de 

investimento para os lotes em causa, ____________________ _ 

_ (06) ATRIBUiÇÃO DE suBsíDIOS, _________________ _ 

_ 6.1 - CONTRATO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO ENTRE O 

MUNicíPIO DE PONTE DE LIMA E O GRUPO DESPORTIVO E CULTURAL DE REFOIOS DO LIMA 

- Aprovação. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar o Contrato Programa 

de Desenvolvimento Despo rtivo a ce lebrar entre o Município de Ponte de Lima e o Grupo 

Desportivo e Cultural de Refoios do Lima, __________________ _ 

_ ESPAÇO DE INTERVENÇÃO ABERTO AO PÚBLICO: Registou-se a intervenção de Isabel 

Magalhães que, em representação da ALAAR, veio apresentar ao Senhor Presidente de 

Câmara o descontentamento daquela Associação relativamente ao teor do aviso divulgado 

pelo Município quanto ao não fornecimento de alimentos a animais na via pública, ___ _ 

__ A Senhora Vereadora Eng,ª Mecia Martins, Vice-Presidente da Câmara Municipa l, no 

uso da palavra fez a seguinte declaração: "Quero dar os parabéns à delegação da ALAAR pela 

vossa coragem e por manterem ano após ano o canil que vocês têm, confesso que nunca lá 

foi porque fico muito sensível com os animais apesar de eu saber que vocês os tratam muito 

bem, que estão em boas condições, Concordo com a Isabel Ribeiro quando sugeriu o jardim 



31 de maio de 2021 14 

temático para animais, acho que o concelho de ponte de lima devia aproveitar essa ideia e 

fazer disso uma bandeira' porque os animais são como nós, tem sentim entos, tem estados de 

humor, eu sou uma fã incondicional deles, sou como aquela senhora, que vê um animal 

abandonado e recolhe-o. Aconteceu comigo tal e qual o que aconteceu com esta senhora, 

levei o animal ao canil nem o chip me queriam ler do animal, por sorte o animal estava 

chi pado, tinha dono, o dono foi contactado e apareceu, mas a res istência para ler o simp les 

chip era tal que nem isso o queriam fazer. Considero que o problema que trouxe aqui a 

delegação da ALAAR não foi o Aviso. O Aviso foi uma gota no copo de água, o problema que 

trouxe aqui toda a delegação da ALAAR, é o comportamento da nossa veterinária municipal, 

é lamentável o comportamento da veterinária municipal. Eu sou vice-presidente da Câmara, 

eu tinha essa senhora delegada a mim, no meu pelouro, eu comecei a querer chamá-Ia à 

responsabilidade e ela ia-se queixa r de mim ao senhor Presidente, e eu disse ao Presidente 

"se você a quer ouvir então trate o senhor com ela". É lamentáve l, eu não sei onde é o posto 

de trabalho dessa senhora, nós temos na Expolima um gabinete montado para ela e de 

todas as vezes que eu fui à Expolima nunca a encontro. Essa senhora não assina livro de 

ponto, não pica ponto, zero. As queixas que as senhoras estão aqui a colocar são 

pertinentes, são necessárias e é fundamental que as ponham por escrito para ver se nós 

resolvemos de uma vez por todas esta vergonha. Infelizmente é o que se passa no município 

de Ponte de Lima, eu sou conhecida por colocar o dedo na ferida eu meto o dedo na ferida, 

porque as ferida s só se curam de dentro para fora, é preciso tirar o pus é preciso tirar o que 

está podre e para tirar o que está podre é preciso pôr os assuntos em cima da mesa e foi o 

que vocês vieram cá fazer hoje, pôr o assunto em cima da mesa, é lamentável que se ligue 

para a veterinária porque há um cão que está atropelado porque não tem hipótese, mas fica 

ali a sofrer durante horas e ela não se desloca ao local para abater o animal, o animal é 

recolhido ferido e acaba po r morrer horas depois, era preciso que se tirasse o sofrimento 

daquele animal. A veterinária municipal não tem amor pelos animais, e isto é preciso que se 

diga, que se diga com as letras todas, eu digo porque eu já constatei. Dou os parabéns a esta 

delegação da ALLAR, por vocês terem vindo cá, por vocês terem tirado o vosso tempo para 

estar aqui e por terem exposto esse problema, porque é um problema que cada vez vai 

crescer mais e é preciso tomar atitudes e é preciso que a pessoa responsável ponha um 

ponto de ordem na mesa para que isto tome um caminho melhor." _________ _ 

__ O Senhor Presidente prestou os esclarecimentos tidos por convenientes. ------c:::1 
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_I07} APROVAÇÃO DA ATA EM MINUTA:- Nos termos dos núm eros 3 e 4, do arti go 57Q, 

da Lei nQ 75/2013, de 12 de Setembro, foi deliberado por unanimidade aprovar a ata dest a 

reunião, em minuta, para surtir efeitos imediatos. 

_ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, o Excelentíssi mo Presidente da Câ mara 

declarou encerrada a reun ião pelas dezassete horas e vinte minutos. ________ _ 

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

-
A Secretária, 

S6' [t<lLLL(J \!.A"\.A.A..CliD 
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