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EDITAL 

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

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

artigo 56.º do Anexo Ida 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 28 de junho de 2021 e aprovada a 12 de julho 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, 12 de julho de 2021. 

O Presidente da Câmara Municipal de Ponte de Lima, 

Victor Mendes (Eng.º) 
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28 de junho de 2021 

REUNIÃO DA CÂMARA MUNICIPAL 

DE 
PONTE DE LIMA 

Data da reunião: 28 de junho de 2021 

Local da Reunião: Edifício dos Paços do Concelho 

PRESENÇAS: 

Presidente: 

Eng. Victor Manuel Alves Mendes 

Vereadores: 

Eng.ª Mecia Sofia Alves Correia Martins 

Dr.ª Ana Maria Martins Machado 
Eng.Q Vasco Nuno Magalhães Velho de Almeida Ferraz 

Dr)! Maria João Lima Moreira Sousa 

Dr. Paulo Jorge da Cunha Barreiro de Sousa 

Dr. 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 Dr. 
Luciano Francisco Borges Pereira 

Início da Reunião: Quinze horas 

Encerramento: Dezassete horas e dez minutos 

Secretário: Chefe de Divisão Municipal: Dr)! Maria Sofia Fernandes Velho de 

Castro Araújo 

Prestou Colaboração Técnica: Mª Guilhermina Franco 

Resumo Diário de Tesouraria: 
Saldo .................... . 7.783.819,32 Euros 

OBS: A Ata foi aprovada por minuta 

/ 
o! 



28 de junho de 2021 3 

_PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA: _______________ _ 

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

felicitações ao Clube Náutico de Ponte de Lima pela reconquista do título de Campeão 

Nacional de Esperanças, na prova que decorreu no dia 27 de 13 de junho, em Ponte de Lima, 

ao atleta Rui Sá que se sagrou campeão nacional em C1 Infantil; aos atletas que conseguiram 

o segundo lugar e obtiveram a medalha de prata Ricardo Sara / João Cerqueira da Silva (K2 

Menor); Gabriel M alheiro Gomes (K1 Iniciado); Bruno Silva Araújo/ Gabriel Vaz Fernandes 

(K2 Iniciado); Margarida Ribeiro Pereira (C1 Infantil feminino); Tiago Nogueira Gomes/ Luís 

S· Amorim (C2 Infantil); Francisca Lopes (K1 Cadete feminino); e aos atletas que 

conqu ist aram a medalha de bronze Inês Correia (C1 Infantil feminino); Albino Dias / 

Leonardo Soares Vieira (C2 Cadete); Henrique Maciel / João Pinto de Sousa (K2 Cadete). A 

Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar o voto proposto devendo ser dado 

conheciment o. --- ---------- --- --- ----------
º Senhor Presidente da Câmara Municipal no uso da palavra, propôs um voto de 

felicitações ao atleta João Paulo Ribeiro pela conquista do título de Campeão Nacional 

Velocidade 2021, PR1 M1xAdapatados Masc.. 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 à Associação Desportiva os Limianos pela conquista da Taça AFVC. A Câmara 

Municipal deliberou por unanimidade aprovar o voto proposto devendo ser dado 

conhecimento. -----------------------------
_ ln ter v e n ç ã o dos Vereadores: _____________________ _ 

_ No uso da pa lavra a Senhora Vereadora Eng.ª M ecia Martins, Vice-Presidente da 

Câmara Municipal, ditou para a at a a seguinte declaração: "Após a leitura da cart a aberta do 

Dr. Jorge Pires di rigida à minha pessoa, após a leitura da resposta dada ao Dr. Jorge Pires, 

so lici to que o Senhor Presidente responda por escrito às seguintes questões: no programa 

captura, esterilização e devolução, quantos animais foram capturados, esterilizados e 

devolvidos desde a abertura deste programa pela veterinária municipal; quantos cheques 

veterinários patrocinados pela Ordem dos Médicos Veterinários foram utilizados pela 

veterinária municipal; pretendo saber também, se a veterinária municipal tem autorização 

para exercer funções de atividade paralela, fora do horário de serviço, assim como solicito 

que se juntem documentos que comprovem a legalidade da construção do consultório 
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veterinário particular, loca lizado em Poiares. Mais so licito os registos at é à data, das 

marcações de assiduidade da vet erinária municipal. Com tudo isto, so licito que est es dois 

documentos que acabei de ler, fiquem anexos à ata desta reunião de Câmara". Os 

documentos referidos na intervenção ficam anexos à presente at a como documentos 

número um e dois, os quais se consideram como fazendo parte integrant e da mesma. __ 

_ O Senhor Vereador Dr. Francisco Pereira no uso da palavra questionou o Senhor 

Presidente no sentido de saber que medidas corretivas foram feitas na sequência do 

referido na reunião de há um mês atras pela ALAAR; conclusões da reunião com a ALAAR. _ 

_ A Senhora Vereadora Dr.ª Maria João Sousa no uso da pa lavra referiu a necessidade de 

colocação de uma passadeira na Rua do Sobral. 

_ O Senhor Vereador Dr. Paulo Sousa no uso da palavra propôs um voto de felicitações à 

Escola Secundária de Ponte de Lima, designadamente à equipa Rocket dos alunos do 11º ano 

do Curso Profissional Técnico de Manut enção Industrial, variante Eletromecânica da Escola 

Secundária de Ponte de Lima, pela conquista do Prémio Escrutínio no Campeonato do 

Mundo de Fl in Schools. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar o voto 

proposto devendo ser dado conhecimento. ______ ___________ _ 

_ O Senhor Presidente e os Senhores Vereadores prestaram os esclarecimentos tidos por 

convenientes. _ _________________________ _ _ _ 

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

acerca dos assuntos dela const antes. -------------------- -
_ { 01) APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO ANTERIOR: - A Câmara Municipal em 

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

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

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

uma abstenção do Senhor Vereador Dr. Luciano Francisco Perei ra, aprovar a ata da reunião 

realizada a 14 de junho 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 Nº 32/95 - Pedido de alteração ao alvará de 

loteamento nº 03/2001 - Lotes nºs 12, 13 e 14, na Avenida da Guiné, na Freguesia de Arca 

e Ponte de Lima - Requerente: lmoaccua, Imobiliária, Lda. - Aprovação. A Câmara 

Municipal deliberou por unanimidade indeferir o pedido de alteração ao alvará de 
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loteamento nº 03/2001, considerando as reclamações apresentadas pela maioria dos 

moradores dos referidos lotes. -----------------------
_ 2. 2 - PROCESSO DE LOTEAMENTO NQ 25/92 - Pedido de alteração ao alvará de 

loteamento nQ 2/2001 - Lote nQ 24 na Rua Quinta do Abade nQs 38, 46 e 50, na Freguesia 

da Feitosa - Requerente: Sopimenta & Coelhos, Sociedade Imobiliária, Lda. - Aprovação. A 

Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar o pedido de alteração ao alvará de 

loteamento nº 2/2001, lote nº 24, processo de loteamento nº 25/92, sito na Rua Quinta do 

Abade, nºs 38, 46 e 50, na Freguesia da Feitosa, requerido por Sopimenta & Coelhos, 

Sociedade Imobiliária, Lda. -------------------------
_ 2. 3 - PROCESSO DE LOTEAMENTO NQ 111/83 - Pedido de alteração ao alvará de 

loteamento nQ 111/83 - Lote nQ 32, na Rua Beco da Marta nQ 31, na Freguesia da Ribeira -

Requerente: Bruno Manuel Sousa da Cunha Almeida Ferraz - Promoção de consulta aos 

proprietários por edital nos termos do nQ 3 do art.Q GQ do RME. A Câmara Municipal 

deliberou por unanimidade promover a consulta aos proprietários por edital, conforme o 

disposto no nº 3 do art.Q 6º do RME, relativo ao pedido de alteração ao alvará de 

loteamento nº 111/83, Lote nº 32, sito na Rua do Beco da Marta nº 31, da Freguesia da 

Ribeira, processo de loteamento nº 111/83, requerido por Bruno Manuel Sousa da Cunha 

Almeida Ferraz. 

_(03} OBRAS PÚBLICAS -------------------------
_ 3. 1 - EMPREITADA DE "CONSTRUÇÃO DE CENTRO CÍVICO DE MOREIRA DO LIMA" -

Aprovação do Relatório Final, Adjudicação e aprovação da Minuta do Contrato. A Câmara 

Municipal deliberou por unanimidade adjudicar a empreitada de "Construção de Centro 

Cívico de Moreira do Lima", à empresa "Monte & Monte, S.A., pelo va lor de 279,693,45 € 

(duzentos e setenta e nove mil, seiscentos e noventa e três euros e quarenta e cinco 

cêntimos), mais IVA à taxa legal em vigor. Mais deliberou por unanimidade aprovar a 

minuta do contrato. ---------------------------
_ 3. 2 - EMPREITADA DE "CONSTRUÇÃO DE PARQUE MUNICIPAL DE VIATURAS E EDIFÍCIO 

DE APOIO" - Decisão de Não Adjudicação/Revogação da Decisão de Contratar -

Aprovação. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar a proposta da 

president e do júri do procedimento da empreitada de "Construção de Parque Municipal de 

Viaturas e Edifício de Apoio", de 15 de junho, de não adjudicação nos termos do disposto na 

alínea a) do n. º 1 do artigo 79.º do Código dos Contratos Públicos. Mais deliberou por 
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unanimidade aprovar a proposta de revogação da decisão de contratar nos termos do n. º 1 

do artigo 80.º do Código dos Contratos Públicos. _______________ _ 

_ 3.3 - EMPREITADA DE "CONSTRUÇÃO DO LOTEAMENTO INDUSTRIAL DE CALVELO" -

Aprovação do Relatório Final, Adjudicação e aprovação da Minuta do Contrato. A Câmara 

Municipal deliberou por unanimidade adjudicar a empreitada de "Construção do 

Loteamento Industrial de Calvelo", à empresa "Armindo Fernandes Gomes, Lda., pelo valor 

de 2.328.888, 75 € (dois milhões trezentos e vinte e oito mil oitocentos e oitenta e oito euros 

e setenta e cinco cêntimos), mais IVA à taxa legal em vigor. Mais deliberou por unanimidade 

aprovar a minuta do contrato. ________ ___ ___________ _ 

_ (04) JUNTAS DE FREGUESIA ___________________ _ 

_ 4.1 - FREGUESIA DA CORRELHÃ - Comparticipação financeira destinada à obra de 

"Beneficiação de diversas ruas da freguesia". A Câmara Municipal deliberou por 

unanimidade atribuir uma comparticipação financeira at é ao montante máximo de 

68.205,70 € (sessenta e oito mil duzentos e cinco euros e setenta cêntimos), à Freguesia da 

Correlhã, destinada a comparticipar as obras de beneficiação e pavimentação da Rua de Cale 

d'Água, Rua da Agrela, Rua do Rei Ordonho 1, Rua de Grufe, Travessa da Chingosta, Rua de 

Barrõ, Rua do Caminho de Santiago e Rua do Prado, a transferir à medida da execução dos 

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

dos trabalhos. 

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

"Beneficiação de diversas ruas da freguesia". A Câmara Municipal deliberou por 

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

79.772,61 € (setenta e nove mil setecentos e setenta e dois euros e sessenta e um 

cêntimos), à Freguesia da Gemieira, destinada a comparticipar as obras de beneficiação na 

Rua da Mata, Rua de Ápeda, Rua do Soja do Monte, Rua de Freiriz, Rua dos Castanheiros, 

Travessa de Vilar, Rua dos Carreiros, Rua dos Moinhos, Rua do Cachão, Rua da Portelinha, 

Travessa de Gibães, Travessa do Cachão, Travessa da Quinta de Cima, Rua de Vilar, Rua do 

Rio, Rua das Portelas e Rua dos Casais, a transferir à medida da execução dos trabalhos e 

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

trabalhos. ------------------ - --- --- ------
_ 4. 3 - FREGUESIA DE SÁ - Comparticipação financeira destinada à obra de "Beneficiação 

da Rua da Fonte das Feitoras e Rua da Capela". A Câmara Municipal deliberou por 

unanimidade atribuir uma comparticipação financeira de 70% até ao montante máximo de 
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67.323,08 € (sessenta e sete mil trezentos e vinte e três euros e oito cêntimos), à Freguesia 

de Sá, destinada a comparticipar as obras de beneficiação com drenagem, de execução de 

muros e pavimentação na Rua da Fonte das Feitoras e Rua da Capela, a transferir à medida 

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

aprovando a execução dos trabalhos. ___________________ _ 

_ 4.4 - FREGUESIA DE SANTA COMBA - Comparticipação financeira destinada à obra de 

"Beneficiação de diversas ruas da freguesia". A Câmara Municipal deliberou por 

unanimidade atribuir uma comparticipação financeira até ao montante máximo de 

119.117,08 € (cento e dezanove mil cento e dezassete euros e oito cêntimos), à Freguesia de 

Santa Comba, destinada a comparticipar as obras de beneficiação e pavimentação da 

Travessa da Chão, Travessa de Rainha, Travessa de Chão de Zil e Rua do Moinho de Vento, a 

transferir à medida da execução dos trabalhos e mediante informação dos serviços t écnicos 

do Município, aprovando a execução dos trabalhos. ______________ _ 

_ 4.5 - FREGUESIA DE SÃO PEDRO D' ARCOS - Comparticipação financeira destinada à 

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

atribuir uma comparticipação financeira de 70% até ao montante máximo de 8.931,83 € 

(oito mil novecentos e trinta e um euros e oitenta e três cêntimos), à Freguesia de São Pedro 

D' Arcos, destinada a comparticipar a obra de "Beneficiação da Rua de Fomes", a transferir à 

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

Município, aprovando a execução dos trabalhos. Mais deliberou por unanimidade atribuir 

uma comparticipação financeira até ao montante máximo de 43.268,67 € (quarenta e três 

mil duzentos e sessenta e oito euros e sessenta e sete cêntimos), à Freguesia de São Pedro 

D' Arcos, destinada a comparticipar a obra de "Beneficiação da Rua de Fomes-Parte de 

arruamento inserido na Área Protegida das Lagoas", a transferir à medida da execução dos 

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

dos trabalhos. 

_4.6 - FREGUESIA DE GONDUFE - Solicita transferência antecipada da 3.i! tranche de 

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

respeitante ao ano de 2021, no valor 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. _________________________ _ 

_ (OS) ASSUNTOS DIVERSOS ___________________ _ 
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_5.1 - PROJETO DE REGULAMENTO DE ATRIBUIÇÃO DE BOLSAS DE ESTUDO AOS 

ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR - Aprovação. A Câmara Municipal deliberou por 

unanimidade aprovar o Projeto de Regulamento de Atribuição de Bolsas de Estudo aos 

Alunos do Ensino Superior. M ais deliberou por unanimidade submeter à apreciação e 

aprovação da Assembleia Municipal. _ __________________ _ 

_ 5.2 - PROJETO DE REGULAMENTO DE ATRIBUIÇÃO DE AUXÍLIOS ECONÓMICOS A 

CRIANÇAS QUE FREQUENTAM A EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR E ALUNOS DO 1º CICLO DE 

ENSINO BÁSICO DO CONCELHO DE PONTE DE LIMA - Aprovação. A Câmara Municipal 

deliberou por unanimidade aprovar o Projeto de Regulamento de Atribuição de Auxílios 

Económicos a Crianças que frequentam a Educação Pré-Escolar e Alunos do 1º Ciclo de 

Ensino Básico do Concelho de Ponte de Lima. Mais deliberou por unanimidade submeter à 

apreciação e aprovação da Assembleia Municipal. _______________ _ 

_ 5.3 - PROJETO DE REGULAMENTO MUNICIPAL DE RECONHECIMENTO E PROTEÇÃO DE 

ESTABELECIMENTOS E ENTIDADES DE INTERESSE HISTÓRICO E CULTURAL OU SOCIAL 

LOCAL DO MUNICÍPIO DE PONTE DE LIMA - Aprovação. A Câmara Municipal deliberou por 

unanimidade aprovar o Projeto de Regulamento Municipal de Reconhecimento e Proteção 

de est abelecimentos e Entidades de Interesse Histórico e Cultural ou Social Loca l do 

Município de Ponte de Lima. Mais deliberou por unanimidade submeter à apreciação e 

aprovação da Assembleia Municipal. ____________________ _ 

_ 5.4 - ARRENDAMENTO (PARA FINS NÃO HABITACIONAIS} DE UM CONJUNTO DE 

ESPAÇOS LOCALIZADO NAS ANTIGAS INSTALAÇÕES DA COOPERATIVA DE ESTORÃOS -

Aprovação do Programa de Concurso e Caderno de Encargos. A Câmara Municipal 

deliberou por unanimidade aprovar a abertura do procedimento por concurso público, 

programa de concurso e caderno de encargos, relat ivo a um conjunto de espaços localizados 

nas Antigas Instalações da Cooperativa de Estarãos. ______________ _ 

_ 5.5 - VENDA DE MERCHANDISING DE PONTE DE LIMA NA LOJA INTERATIVA DE 

TURISMO - Aprovação da tabela de preços de venda. A Câmara Municipal deliberou por 

unanimidade aprovar a tabela de preços de venda de merchandising de Ponte de Lima na 

Loja Interativa de Turismo, proposta pelo Técnico Superior, Dr. Nuno Brandão, a 12 de maio. 

_5.6 - FIXAÇÃO DO PREÇO DE VENDA EM 2,00 EUROS DO LIVRO INTITULADO "PONTE DE 

LIMA 16.º FESTIVAL INTERNACIONAL DE JARDINS/16TH INTERNATIONAL GARDEN 

FESTIVAL 2021- Ratificação do despacho proferido pelo Senhor Presidente da Câmara a 27 

de maio de 2021. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade nos t ermos e para o 

~ 
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efeitos do disposto no número 3, do artigo 35º, do Anexo 1, da Lei n.º 75/13, de 12 de 

setembro, na sua redação atual, ratificar o despacho proferido pelo Senhor Presidente da 

Câmara Municipal a 27 de maio de 2021, de aprovação do preço de venda ao público da 

brochura "Ponte de Lima 16º Festival Internacional de Jardins/16th lnternational Garden 

Festival 2021, pelo valor de 2 € (dois euros), com IVA incluído à t axa lega l em vigor. ___ _ 

_ 5.7 - PROTOCOLO DE PARCERIA ENTRE O MUNICÍPIO DE PONTE DE LIMA E A 

ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE PONTE DE LIMA - PÓLO INDUSTRIAL DE CALVELO -

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

protocolo de parceria a celebrar entre o Município de Ponte de Lima e a Associação 

Empresarial de Ponte de Lima - Pólo Industrial de Calvelo. ___________ _ 

_ 5.8 - PROTOCOLO DE PARCERIA ENTRE O MUNICÍPIO DE PONTE DE LIMA E A ESCOLA 

PROFISSIONAL AMAR TERRA VERDE -Aprovação da Minuta. A Câmara Municipal deliberou 

por unanimidade retirar o assunto da ordem do dia. 

_5.9 - ARRENDAMENTO PARA FINS NÃO HABITACIONAIS DA LOJA COM ENTRADA 

NÚMERO 30 LOCALIZADA NO PARQUE DE ESTACIONAMENTO ADJACENTE AO HOSPITAL DE 

PONTE DE LIMA, SITO NA RUA DR. LUIS DA CUNHA NOGUEIRA, PONTE DE LIMA -

Aprovação do Programa de Concurso e Caderno de Encargos. A Câmara Municipal 

deliberou por unanimidade aprovar a abertura do procedimento por concurso público, 

programa de concurso e caderno de encargos, relat ivo à Loja nº 30, localizada no Parque de 

Estacionamento Adjacente ao Hospital de Ponte de Lima, sito na Rua Dr. Luís da Cunha 

Nogueira, em Ponte de Lima. _ _____________________ _ 

_ 5.10 - ARRENDAMENTO PARA FINS NÃO HABITACIONAIS DA LOJA COM ENTRADA 

NÚMERO 34 LOCALIZADA NO PARQUE DE ESTACIONAMENTO ADJACENTE AO HOSPITAL DE 

PONTE DE LIMA, SITO NA RUA DR. LUIS DA CUNHA NOGUEIRA, PONTE DE LIMA -

Aprovação do Programa de Concurso e Caderno de Encargos. A Câmara Municipal 

deliberou por unanimidade aprovar a abertura do procedimento por concurso público, 

programa de concurso e caderno de encargos, relativo à Loja nº 34, localizada no Parque de 

Estacionamento Adjacente ao Hospital de Ponte de Lima, sito na Rua Dr. Luís da Cunha 

Nogueira, em Ponte de Lima. _ _ _ ___ ________________ _ 

_ 5.11 - CORREÇÃO MATERIAL DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE PONTE DE LIMA -

Aprovação. A Câmara Municipal deliberou por maioria com quatro votos a favo r e três 

abstenções da Senhora Vice-Presidente Eng.ª Mecia Martins, e dos Senhores Vereadores 

Eng. Francisco Pereira e Dr.ª Maria João Sousa, aprovar a proposta de correção material do 
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Plano Diret or Municipal de Ponte de Lima, tendo em conta o parecer da DRAPN, ao abrigo 

do dispost o no artigo 122º, do Decret o-Lei nº 80/2015, de 14 de maio, especificamente da 

Planta de Ordenamento - Folha 1C, considerando o propost o pela Técn ica Superior, Dr.ª 

Susana Zamith, na informação de 4 de junho de 2021. A Senhora Vereadora Eng.ª Mecia 

M art ins, Vice-President e da Câmara Municipal ditou para a at a a seguinte declaração de 

voto: "dado que estamos a menos de t rês meses do fim do mandato e dado que est á 

previst a a aprovação do novo PDM para o 1.º semestre de 2022, abst enho-me na alt eração 

do atual PDM". 

_5.12 - ESCOLA SECUNDÁRIA DE PONTE DE LIMA - Visita ao Parque Temático do Amado 

e Festival Internacional de Jardins no dia 23 de junho - Ratificação do despacho proferido 

pelo Senhor Presidente da Câmara Municipal a 22 de junho de 2021. A Câmara Municipa l 

deliberou por unanimidade nos termos e para os efeit os do dispost o no número 3, do 

artigo 35º, do Anexo 1, da Lei n.º 75/13, de 12 de set embro, na sua redação at ual, rat ifica r o 

despacho proferido pelo Senhor Presidente da Câmara Municipal a 22 de junho de 2021, de 

autorização da visita ao Parque Temático do Am ado e ao Festiva l Internacional de Jardins, 

pela Escola Secundária de Ponte de Lima, no dia 23 de j unho. 

_ {06) ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS _ _ _ _ _ _______ _____ _ 

_ 6.1 - CONTRATO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO ENTRE O 

MUNICÍPIO DE PONTE DE LIMA E O GRUPO DESPORTIVO DE MOREIRA DO LIMA -

Aprovação. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar o Contrat o Programa 

de Desenvolvimento Desportivo a celebrar entre o M unicípio de Ponte de Lima e o Grupo 

Desport ivo de M oreira do Lima. _ _______________ _____ _ 

_ 6.2 - CONTRATO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO ENTRE O 

MUNICÍPIO DE PONTE DE LIMA E A EDL - ESCOLA DESPORTIVA LIMIANA - Aprovação. A 

Câmara Municipa l deliberou por unanimidade aprovar o Contrat o Programa de 

Desenvo lvimento Desport ivo a ce lebrar ent re o Município de Ponte de Lima e a EDL - Escola 

Desportiva Limiana. _________________________ _ 

_ 6.3 - CONTRATO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO ENTRE O 

MUNICÍPIO DE PONTE DE LIMA E A ASSOCIAÇÃO PÉ DO NEGRO BTT AVENTURA -

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

de Desenvolvimento Desportivo a celebrar entre o Município de Ponte de Lima e a 

Associação Pé do Negro BTT Aventura. ___ _ _ _ _ _ _ _ _ _____ _ __ _ 

_ ESPAÇO DE INTERVENÇÃO ABERTO AO PÚBLICO: Não se regist aram intervenções._-,,c 
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_ (07) APROVAÇÃO DA ATA EM MINUTA:- Nos termos dos números 3 e 4, do artigo 57º, 

da Lei nº 75/2013, de 12 de Setembro, foi del iberado por unanimidade aprovar a at a dest a 

reunião, em minuta, para surtir efeitos imediatos. 

_ ENCERRAMENTO:- Nada mais havendo a t ratar, o Excelentíssimo President e da Câmara 

declarou encerrada a reunião pelas dezassete horas e dez minut os. _ ___ ____ _ 

Para const ar se lavrou a presente at a que, lida e achada conforme, vai ser assinada. _ _ _ 

O PrÉ .e.Ate, 

, ;ri.--\--~ 
A Secret ária, 

L·,,. ~ f a:;,wu?,., vtl l, ./,,. " "'is 



Carta Aberta à Vice-Presidente da Autarquia Limiana Sr-<1 Mecia Martins 

"A Veterinária Municipal de Ponte de Lima não tem amor pelos animais" 

Li com muita apreensão o artigo publicado no Semanário Alto Minho sobre o assunto 

em epígrafe. Para mim não foi novidade sri Vice-Presidente. Quando a senhora ainda 

jovem já nutria amor pelos animais, essa senhora tinha um cão acorrentado a um 

bidão à porta de casa. Portanto nada de novo. Quando os animais ainda eram "coisas" 

já a senhora vereadora nutria muito carinho e amor por eles. Sou testemunha de 

muitos afectos que a eles dedicou. Não tenho memória curta e guardo aquilo que de 

gratificante recebi dos meus clientes "amor pelos animais". Eles também me 

ensinaram a ama-los ainda mais. 

Essa senhora Veterinária não só não tem amor pelos animais como também é uma 

incompetente. Alias irremediavelmente incompetente. 

A ALAAR associação muito antiga e prestigiada de Ponte de Lima apresenta razões 

para essa insatisfação. Essa senhora não acionou os mecanismos que tinha a seu 

dispor para promover o programa Captura, Esterilização, Devolução (CED). Nunca foi 

a uma reunião. Não promoveu o Cheque Veterinário patrocinado pela Ordem dos 

Médicos Veterinários. Não candidatou a autarquia aos donativos postos à disposição 

pela DGAV para o programa de esterilização. Em suma nada fez. Veja os exemplos da 

Câmara Municipal de Viana do Castelo em que a colega ori Rita Bezerra tem tido um 

trabalho árduo com bons resultados em articulação com as associações e parceria 

com os Bombeiros Municipais promovendo a CED. A Câmara Municipal de Esposende 

é outro bom exemplo em que destaco a dedicação da colega ori Ana Ribeiro. Aqui em 

Ponte de Lima nada foi feito em prol do programa CED, zero. A Senhora Vereadora 

queixa-se que não consegue pô-la nos eixos. E sabe porquê ? Porque tem as costas 

protegidas pelo Sr. Presidente. Es~a senhora entrou na autarquia através de um 

concurso, vergonhoso, fraudulento, de mentira. Indague e veja qual o "curriculum" dos 

outros concorrentes. Está aí por "cunha" não por competência e isso diz tudo e quem 

paga são os munícipes. Mas ainda há mais compadrios. Como tem essa senhora um 

Consultório Veterinário paredes meias com uma pocilga ? Há projecto ? Houve licença 

de obras ? Houve vistoria ? Está o espaço comercial licenciado ? 

Mas tudo isto começa pelo aviso assinado pelo Sr. Presidente da Autarquia que proíbe 

o fornecimento de qualquer tipo de alimentos no espaço público. Isto é caricato porque 

já emana da legislação geral essa proibição. A lei existe não é preciso inventar outra. 

A saúde pública está a acima de tudo e é muito importante. O novo conceito "Uma Só 



Saúde" engloba pessoas e animais, por isso animais à fome não promovem a saúde 

publica. A Autarquia em vez de proibições devia preocupar-se com o Bem Estar 

Animal, e um dos princípios básicos é alimenta-los. Isso não está a ser feito e a 

Autarquia com apoio da ALAAR devia implementar nichos com condições Higio

Sanitárias para alimentar os animais errantes, utilizando alimentos o menos perecíveis 

possível. O fundamental é um plano bem elaborado para fazer o que os Municípios 

vizinhos já estão a fazer à quatro anos Captura, Esterilização, Devolução. 

Sr1 Vice-Presidente. O seu mandato tem se caracterizado por ser polémica, ser contra 

o "statuo quo" vigente, ser contra o " Sim Sr. Presidente", por isso peço que ponha 

nos eixos essa senhora. Se me permite agora em tom mais cordial receba os meus 

respeitosos cumprimentos. 

Seara, Ponte de Lima 

· orge Pires Médico,;;io 



. ~ 
MUNICÍPIO PONTE 0 ~ 

T l!UIRA RICA DA HUMA HIDAD!! 

Caríssimo Dr. Jorge Pires, 

A carta aberta que me dirigiu através do Jornal Alto Minho trouxe-me à memória gratas 
recordações da minha infãncia no que concerne à convivência com os animais. 

Guardo com muito carinho a primeira memória que tenho de si, quando ainda criança, o Dr. 
"salvou" a minha gatinha que tinha uma espinha de bacalhau espetada na garganta. A sua 
perícia e dedicação deixaram-me uma boa recordação do doutor que se prolongou pelo 
tempo. É um facto que sempre tive animais de estimação, e ainda hoje tenho cães e gatos 

que são um prolongamento familiar muito saudável. 

Concordo consigo quando refere que o respeito se aprende no berço, eu não faço aos outros 
aquilo que não gosto que me façam a mim e essa forma de estar também inclui os animais. 

As considerações que faz sobre a actividade da veterinária municipal, pode estar certo que, 
na próxima reunião de câmara de 28 de Junho, irei questionar o Sr. Presidente da Câmara 
sobre a inoperância que relatou no que às suas funções diz respeito nomeadamente, o 
programa Captura, Esterilização, Devolução, assim como o Cheque Veterinário patrocinado 
pela Ordem dos Médicos Veterinários e, caso se confirme a falta de empenho irei 
posteriormente propor que lhe seja aplicado um processo disciplinar; vou também questionar 
sobre a legalidade da construção do consultório veterinário particular em Poiares e, saber se 
está autorizada pelo Município a exercer funções de actividade paralela. 

A função principal dos serviços municipais é servir os munícipes, o que não se verifica neste 
caso específico da veterinária porque assim lho permitem os seus superiores, pelo que, ela 

não será certamente a única re~ponsável a apontar. 

Aproveito esta oportunidade para lhe fazer chegar uma cópia da ata de reunião de câmara do 
passado 31 de maio de 2021, onde pode ler na íntegra a minha intervenção, aquando da 

presença da ALAAR nessa reunião. 

Aproveito para lhe agradecer o seu contributo neste assunto. 

Juntos vamos contribuir para construir uma sociedade melhor. 

Com os melhore~ cumprimentos1~ a-Cl.\D 

A Vice-Presidente da Câmara Municipal 

Ponte de Lima, 17 de Junho de 2021 
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