
:!~ MUNiC íPIO PONTE E) ~ 
TERnA R IC A DA HUMANIDADE 

EDITAL 

_Eng.o Victor Manuel Alves Mendes, Presidente da Câmara Municipal de 

Ponte de Lima TORNA PÚBLICO, nos termos e para efeitos do disposto no 

artigo 56.0 do Anexo I da Lei 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 14 de junho de 2021 e aprovada a 28 de junho 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, 28 de junho de 2021. 

o Presidente da Câmara Municipal de Ponte de Lima, 

~----------~ 

-Victor Mendes (Eng.O) 

Tel 258 900 400 . Fax 258 900 410. Praça da República. 4990-062 Ponte de Lima. gera l@cm-pontedelima.pt.www.cm-pontedelima.pt 
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14 de junho de 2021 

REUNIÃO DA CÃMARA MUNICIPAL 
DE 

PONTE DE LIMA 

Data da reunião: 14 de junho de 2021 

Local da Reunião: Edifício dos Paços do Concelho 

PRESENÇAS: 

Presidente: 

Eng. Victor Manuel Alves Mendes 

Vereadores: 

Engi! Mecia Sofia Alves Correia Martins 

Dr. Abel Lima Baptista 
Dri! Ana Maria Martins Machado 

Eng!! Vasco Nuno Magalhães Velho de Almeida Ferraz 

Dr.i! Maria João Lima Moreira Sousa 

Dr. Paulo Jorge da Cunha Barreiro de Sousa 

FALTAS: 

Início da Reunião: Quinze horas 
Encerramento: Dezassete horas e cinco minutos 

2 

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

Prestou Colaboração Técnica : 

Resumo Diário de Tesouraria: 
Saldo .... ......... ...... .. 6.172.S12,72 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 pesa r 

pelo falecimento da trabalhadora do Município de Ponte de Lima, Maria Madalena de Sousa 

Barros Nun es. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar o voto proposto 

devendo ser dado conhecimento à família. 

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

felicitações ao Clube Náutico de Ponte de Lima pela conquista do título co letivo de campeão 

nacional de Maratona 2021, aos atletas que se sagraram campeões nacionais Beatriz Barros 

(Cl sénior feminino), Mariana Barros (K1 sé nior feminino), Tomás Osório Sousa (C1 júnior), 

Mariana Barros e Inês Costa (K2 sénior feminino), Fernando Costa e Francisco Santos (K2 

júnior), Duarte Lacerda e Ricardo Coelho (C2 sén ior), Beatriz Barros e Maria Mora (C2 sénior 

feminino), aos atletas que para além das três medalhas de ouro, obtiveram a medalha de 

prata, Beatriz Caldas (Kl júnior fem inino), Ana Barreiros Pereira (Cl júnior feminino) e Nuno 

Barros (C1 sénior), e aos atletas que conquistaram as medalhas de bronze Francisco Santos 

(K1 júnior), Ricardo Coelho (Cl sénior; 2.9 em Sub23) e os irmãos Alex e Eric Casimiro (C2 

júnior). A Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar o voto proposto devendo 

ser dado conhecimento. 

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

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

duas medalhas nos europeus. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar o 

voto proposto devendo ser dado conhecimento. _______________ _ 

_ Intervenção dos Vereadores: _____________________ _ 

_ O Senhor Vereador Dr. Abel Lima Baptista no uso da palavra propôs um voto de louvor 

à Associação Desportiva Os Limianos pela conquista do campeonato distrital de futebol 

sénior masculino e acesso ao Campeonato de Portugal. A Câmara Municipal deliberou por 

unanimidade aprovar o voto proposto devendo ser dado conhecimento. 

_ O Senhor Vereador Dr. Abel Lima Baptista no uso da palavra propôs um voto de louvor 

à equipa Sénior Feminina de Futsa l da Casa do Povo de Freixo que pelo segundo ano 

consecutivo é campeã distrital. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar o 

voto proposto devendo ser dado conhecimento. _______________ _ 

_ O Senhor Vereador Dr. Abel Lima Baptista no uso da palavra propôs um voto de louvor 

à equipa Juvenil Feminina de Futsa l (sub 17) da Casa do Povo de Freixo que se sagrou 
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campeã interdistrital (Braga e Viana do Caste lo). A Câmara Municipal deliberou por 

unanimidad e aprovar o voto proposto devendo ser dado conhecimento. 

_ O Senhor Vereador Dr. Abel Lima Baptista no uso da palavra apresentou as 

intervenções que ficam anexas à presente ata como documentos número um e dois, e qu e 

se consideram como fazendo parte integrante da mesma. ____________ _ 

A Senhora Vereadora Dr. ª Maria João Sousa no uso da palavra, na seq uência das 

acusações feit as na última reunião, pela ALAR à médica veteri nária, questionou o Senhor 

Presidente relativamente ao seguinte: qual é o horário de trabalho da veterin ária; qual é o 

posto/ local de trabalho da veteriná ria; quem é o superior hierárq uico da veterinári a; 

montante já utilizado na esterilização dos animais de rua ; pica ou não o ponto; 

procedim ento que o município adota sempre que é alertado para a existência de um animal 

abandonado ou magoado na via pública. __________________ _ 

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

convenientes. ____________________________ _ 

_ ORDEM DO DIA: Presente a ordem de trabalhos, foram tomadas as seguintes reso luções 

acerca dos assuntos dela constantes. ____________________ _ 

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

cumprimento do disposto no número 2, do artigo 57Q, da Lei n. Q 75/2013, de 12 de 

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

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

um a abstenção do Senhor Vereador Dr. Abel Baptista, aprovar a ata da reunião realizada a 

31 de maio de 2021, pelo que va i a mesma ser assinada pelo Exmo. Senhor Presidente e pela 

Secretária. _____________________________ _ 

_ (02) OBRAS PARTICULARES ___________________ _ 

_ 2.1 - PROCESSO DE LOTEAMENTO NQ 2/20 - local da obra : Rua Couto de Calvelo -

Freguesia de Calvelo - Requerente: Município de Ponte de lima - Aprovação. A Câmara 

Municipal deliberou por unanimidade aprovar o pedido de alteração do processo de 

lotea mento nQ 2/20, sito na Ru a do Couto de Calvelo, na Freguesia de Calvei o, requerido por 

Município de Ponte de Lima. _______________________ _ 

_ (03) OBRAS PÚBLlCAS ___________________ _ 

_ 3.1 - EMPREITADA DE "REQUALIFICAÇÃO DA ÁREA ENVOLVENTE À IGREJA E SEDE DA 

JUNTA DE FREGUESIA DA RIBEIRA" - Aprovação do projeto, decisão de contratar, escolha 

do procedimento, peças do procedimento, fixação do critério de adjudicação do preço 
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mais baixo, júri do procedimento, gestor do contrato e prazo de execução. A Câmara 

Municipal deliberou por unanimidade A Câmara Municipal deliberou por unanimidade 

ap rovar a decisão de contratar, o projeto de execução, a abertura do procedimento por 

co ncurso público, as peças do procedim ento e prazo de execução em 150 dias. Mais 

deliberou por unanimidade considerar anormalmente baixo o preço de uma proposta 

quando for 15 % inferior em rel ação à média dos preços das propostas a admitir, excluindo a 

mais alta e a mais baixa, o qual se ju stifi ca pela necess idade de evitar a aceitação de 

propostas cujo va lor se afigure incompatíve l com uma adequada execução do contrato, por 

parte da entidade executante, designadamente, em termos de qualidade dos materiai s, 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 "aval iação de preço" - proposta mais 

baixa, conforme artigo 74Q, n. Ql, aI. b do CCP; designar como júri do procedimento os 

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

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

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

Rogério Lopes Margalho de Oliveira, como voga is suplentes, os Técnicos Superiores Eng. Q 

João Jácome Fernandes de Almeida Fornelos e o Eng. Q Luís Miguel Franco Pereira; designar 

como gestor do contrato o Eng. Q Nelson Rodrigues. Mais deliberou por unanimidade 

delega r no júri do procedimento, nos termos do n. Q 2 do artigo 69.Q do CCP, as seguintes 

competências: prestar esclarecimentos, nos lermos do artigo 50.0 do CCP; cla ss ificar 

documentos da proposta, ao abrigo do artigo 66. Q do CCP; prorrogar o prazo fixado para 

ap resentação das propostas, nos t ermos do disposto nos artigos 64.Q e 133.0 do CCP; 

notificar os interessados das decisões da entidade adjudicante que apreciem questões que 

decorram no procedimento, anteriores ao relatório final, nos termos do art igo 467.Q do CCP. 

_ 3.2 - EMPREITADA DE "REQUALIFICAÇÃO DO CENTRO cíVICO DE FONTÃO" -

Trabalhos complementares por alterações ao projeto - Aprovação. A Câmara Munici pal 

deliberou por unanimidade aprovar os traba lhos complementares por alterações ao 

projeto, no valor total de 5.078,40 € (cinco mil e setenta e oito euros e quarenta cêntimos). 

acrescidos de IVA à taxa lega l em vigor, de acordo com a informação prestada a 11 de março 

de 2021, pelo Chefe da Divisão de Estudos e Projetos. 

_(04) JUNTAS DE FREGUESIA __________________ _ 



14 de junho de 2021 6 

_ 4.1 - FREGUESIA DE GONDUFE - Solicita transferência antecipada da 2.ª tranche de 

2021. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade autorizar a antecipação da 2ª tranche 

respeitante ao ano de 2021, no va lor total de 4.271,40 € (quatro mil duzentos e setenta e 

um euros e quarenta cêntimos), à Freguesia de Gondufe, com exceção da verba relativa à 

limpeza da rede viária. _________________________ _ 

_ (05) ASSUNTOS DIVERSOS ___________________ _ 

_ 5.1 - ESTRATÉGIA LOCAL DE HABITAÇÃO - Aprovação. A Câmara Municipal deliberou 

por unanimidade aprovar a Estratégia Local de Habitação. Mais deliberou por unanimidade 

submeter à apreciação e aprovação da Assembleia Municipal. ___________ _ 

_ 5.2 - MAPA DE PESSOAL 2021 - PROPOSTA DE ALTERAÇÃO - Aprovação. A Câmara 

Municipal deliberou por unanimidade aprovar a proposta de alteração ao Mapa de Pessoal 

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

Municipal. ___________ ___________________ _ 

_ 5.3 - P02021 - PROJETO DE INVESTIMENTO PARA SUBSTITUiÇÃO DO PT AÉREO PTL 

0261- ARCOZELO - Aprovação. A Câ mara Municipal deliberou por unanimidade autorizar a 

ocupação da via pública com a instalação do "PT Cabine a Instalar" so licitada pela E-Redes, 

no local a identificar pelos serviços, a título precário, e condicionada ao pagamento das 

respetivas taxas de ocupação da via pública. _________________ _ 

_ 5.4 - PROPOSTA DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA - "Isenção de taxas relativas à 

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

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

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

unanimidade aprovar a proposta do Senhor Presidente da Câmara Municipal de 04 de junho 

de 2021, de isenção do pagamento, até 31 de outubro de 2021, das taxas relativas à 

ocupação da via pública (esplanadas, ocupações da via pública aos domingos e feriados, 

Feira de Artesanato e Feira de Antiguidades e Velharias de Ponte de Lima, etc.,) e 

publicidade; das taxas relativas ao terrado das Feiras Quinzenais; das rendas devidas pela 

adjudicação da exploração de edifícios e espaços municipais, desde que os arrendatários 

comprovem uma quebra de rendimentos superior a 20 % face aos rendimentos do mês 

anterior ou do período homólogo do ano anterior, e da mesma resulte uma taxa de esforço 

superior a 35 % relativamente à renda. ___________________ _ 

_ 5.5 - XXV FEIRA DO LIVRO DE PONTE DE LIMA - AUTORIZAÇÃO DE VENDA DAS 

PUBLICAÇÕES MUNOCIPAIS COM 20% DESCONTO - Ap,,",<, •. A C'm." M"~ 
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deliberou por unanimidade autorizar, de acordo com a proposta da responsável da 

Biblioteca Municipal, a realização da XXV Feira do Livro de Ponte de Lima, entre os dias 08 e 

11 de julho de 2021, no Espaço Panorâmico, bem como a venda das publicações municipais 

com 20% de desconto. _________________________ _ 

_ 5.6 - AAPEL - ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DA PESSOA ESPECIAL LlMIANA - Solicita 

autorização para utilização da Piscina Natura entre os dias 5 e 9 de julho, da parte da 

manhã, a título gratuito. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade autorizar a AAPEL 

- Associação dos Amigos da Pessoa Especial Limiana a utilizar a Piscina Natura entre os dias 

05 e 09 de julho, a título gratuito. A Senhora Vereadora Dr.ª Maria João Sousa não participou 

na discussão e votação, declarando-se impedida. 

_ 5.7 - CAP - Confederação dos Agricultores de Portugal - Solicita a cedência do 

auditório no dia 21 de junho, da parte da manhã. A Câmara Municipal deliberou por 

unanimidade autorizar a cedência do Auditório Mun icipal à CAP - Confederação dos 

Agricultores de Portugal no dia 21 de junho, da parte da manhã, a título gratuito, devendo 

cumprir com o Plano de Contingência aprovado. _______________ _ 

_ 5.8 - AHBVPTL - ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE 

PONTE DE LIMA - Solicita a emissão de declaração de compromisso na comparticipação de 

50% para a constituição de Equipas de Intervenção Permanente. A Câmara Municipal 

deliberou por unanimidade declarar que assumirá os 50% relativos à comparticipação da 

responsabilidade da AHBVPTL - Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de 

Ponte de Lima, para a constituição de uma segunda Equipa de Intervenção Permanente -

Quartel Sede, no âmbito da candidatura a apresentar junto da Autoridade Nacional de 

Emergência e Proteção Civil (ANEPC). ___________________ _ 

_ 5.9 - PROPOSTA DE ALTERAÇÃO AOS DOCUMENTOS PREVISIONAIS DE 2021 - 3.ª 

ALTERAÇÃO MODIFICATIVA - Aprovação. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade 

aprovar a proposta de alteração aos documentos previsionais de 2021 - 3ª alteração 

modificativa. Mais deliberou por unanimidade submeter à apreciação e aprovação da 

Assembleia Municipal. _________________________ _ 

_ 5.10 - AQUISiÇÃO DE SERViÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO 1.2 CICLO 

DO ENSINO BÁSICO - ANO LETlVO 2021/2022 - Ratificação do despacho proferido pelo 

Senhor Presidente da Câmara Municipal a 26 de maio de 2021 de aprovação do proposto 

no relatório final e da minuta do contrato. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade 

nos termos e para os efeitos do disposto no número 3, do artigo 35 2, do Anexo I, da Lei n. 2 

7 
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75/13, de 12 de setembro, na sua redação atual, ratificar o despacho proferido pelo Senhor 

Pres idente da Câmara Municipal a 26 de maio de 2021, de aprovação do proposto no 

relatório fin al adjudicando o circuito n. º 3 à empresa Auto Viação Minho, Lda., pelo valor de 

97,00€/dia, perfa zendo um total de 17.460.00 €, acrescido de IVA à ta xa legal em vigor e de 

aprovação da minuta do contrato. 

_ 5.11 - COMODATO ENTRE A FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DE s. JOÃO DA RIBEIRA 

E O MUNiCíPIO DE PONTE DE LIMA - Aprovação. A Câmara Municipal deliberou por 

unanimidade aprovar o Contrato de Comodato, a celebrar entre a Fáb rica da Igreja 

Paroquial de S. João da Ribeira e o Município de Ponte de Lima . 

_(06) ATRIBUiÇÃO DE SUBsíDIOS _________________ _ 

_ 6.1 - AHBVPTL - ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE 

PONTE DE LIMA - Solicita a atribuição de um subsídio extraordinário. A Câ mara Municipal 

deliberou por unanimidade atribuir um subsídio extraordinário no montante de 10.000,00 

euros (dez mil euros), à AHBVPTL - Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de 

Ponte de Lima . _______________________________________________________ _ 

_ (05) APROVAÇÃO DA ATA EM MINUTA:- Nos t ermos dos números 3 e 4, do artigo 57º, 

da Lei nº 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 Exce lentíssimo Presidente da Câmara 

declarou encerrada a reunião pelas dezassete horas e cinco minutos. _______________ _ 

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

A Secretária, 

daúç »pc W, /"Od. vclta d.t &d. ""1 



Senhor Presidente 

Ontem tive a oportunidade de visitar um local onde mora um casal de reformados. 

Na Rua da Tapada, em Beiral do Lima vive o senhor Carlos José Azevedo Alves e a sua esposa 

Custódia em condições de abso luta pobreza e insalubridade num anexo inacabado. 

Esse espaço de abrigo desta família é composto apenas por duas divisões, uma serve de quarto 

e outra de cozinha, não tem casa de banho, não tem água cana lizada e a luz elétrica é 

fornecida pela irmã do senhor Carlos. 

O anexo é construído apenas em tijolo, não tem as paredes rebocadas, o chão não tem 

qualquer aplicação de soa lho ou cerâmico adequado, apenas está cimentado. 

As portas e a pequena janela não oferecem vedação ao frio, nem segurança contra intrusos, 

incluindo roedores, insetos ou outros anima is. 

Segundo o casal e a sua irmã já solicitaram apoio à câmara, mas nunca obtiveram qualquer 

apoio ou resposta . 

A situação de saúde deste casa l é débil, a reforma dos dois é de cerca de 550€ mensais e não 

possuem qualquer outra fonte de rendimento. 

A situação degradante em que vive este casal não pode deixar de nos incomodar e por isso 

trago aqui esta situação. 

Senhor Presidente vá verificar este caso, no mínimo, mande averiguar. Não podemos ficar 

quietos perante situações tão desumanas como a que este casal vive. 

Segundo o senhor Carlos estão dispostos a aceitar uma habitação social ou um apoio para que 

o local onde vivem seja melhorado sobe o ponto de vista da habitabilidade. 

Ponte de Lima, 14 de junho de 2021. 

O vereador eleito por Ponte de Lima Minha Terra - PLMT 

Abel Baptista 



Senhor Presidente 

Recebi uma comunicação sobre a ocupação de via pública (Travessa da Almagodo), na 

freguesia de Vitorino de Piães. 

Após visita e verificação constatei que efetivamente é verdade que o espaço público

Travessa de Almagodo está ocupado com uma "construção": 



Essa construção, co locada no meio da travessa impede a continuidade da mesma, não 

permitindo que se faça a circu lação até ao final de forma a colmatar a encontrar a rua principal 

- Rua de Alam"pncln 
~~,~--------~ 

Apesar de o espaço não estar limpo, como deveria, não foi desclassificado, nem foi objeto de 

venda ou cedência a particulares, parece-me mesmo que no caso concreto até deveriam os 

particulares ceder terreno para alargamento e beneficiação da via. É que, salvo erro, aque le 

espaço chegou a ser objeto de um pedido de loteamento ... 



Mas mesmo que assim não seja, ainda hoje é possível ve rifi ca r através de imagens de saté lite 

que o traçado do caminho ex iste. 

Já aqui vimos a câmara Municipal negar licença de construção a quem tinha acessos públicos, 

com pareceres favoráveis quanto aos acessos púb licos por parte da junta e assembleia de 

freguesia respetiva e neste caso a câmara parece ser condescendente, quiçá con ivente, com 

uma construção que está instalada em plena via púb lica e permite (ou parece perm itir e 

mesmo licenciar) obras sem que haja acessos que permitam circulação, inclusive para veículos 

de emergência. 

Senhor Presidente 

Em face desta situação sol icito a V.~ Ex.' que me informe se tem conhecimento desta 

situação? 

Em caso de afirmativo se já tomou providências? 

Se o licenciamento de obras naquele loca l (é que estão a decorrer obras de construção e foram 

movimentadas terras) estão licenciadas? 

Se estão licenciadas se as mesmas cumprem com os projetos e condições impostas no 

licenciamento? 

Se estas obras decorrem ao abrigo de algum alvará de loteamento? 

Ponte de Lima, 14 de junho de 2021. 

o vereador eleito por Ponte de Lima Minha Terra - PLMT 

Abel Baptista 
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