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MUNiCíPIO PONTE E) ~ 

TERIl" RICA DA HUMANIOADE 

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 12 de julho de 2021 e aprovada a 26 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, 26 de julho 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. geral@cm-pontedel ima.pt .www.crn-pontedelima.pt 



~~ 
MUNICÍPIO PONTE E) ~ 

TE:RRA R I CA DA H U I~AN I I)AI)C 

Ata nQ 14/2021 

Divisão Administrativa e Financeira 

Reunião de 12 de julho de 2021 

Local de realização: EDIFíCIO DOS PAÇOS DO CONCELHO 

Tel 258 900 400. Fax 258 900 410 . Praça da República. 4990-062 Ponte de lima. geral@cm-pontedelim . t . www.cm-pontedelima.pt 



12 de julho de 2021 

REUNIÃO DA CÂMARA MUNICIPAL 

DE 

PONTE DE LIMA 

Data da reunião: 12 de julho 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. Abel Lima Baptista 

Dr~ Ana Maria Martins Machado 

2 

Engº Vasco Nuno Magalhães Velho de Almeida Ferraz 

Dr.~ Maria João Lima Moreira Sousa 

Dr. Paulo Jorge da Cunha Barreiro de Sousa 

FALTAS: 

Início da Reunião: Quinze horas 
Encerramento: Dezasseis horas e quarenta e cinco minutos 

Secretário: Técnica Superior Dr.~ Filomena Mimoso da Silva 

Prestou Colaboração Técnica : M~ Guilhermina Franco 

Resumo Diário de Tesouraria: 
Saldo ... .... ..... .. ....... 6.920.593,19 Euros 

OBS: A Ata foi aprovada por minuta 

/ 
V 
~ 
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PERíODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA: ______________ _ 

_ 0 Senhor Presidente da Câmara no uso da palavra propôs um voto de louvor a Abel 

Araújo Franco, atleta de S. Martinho da Gandra, que se sagrou Vi ce Campeão Nacional de 

Duatlo Cross Individual, Grupo 45-49 em Famalicão. A Câmara Municipal deliberou por 

unanimidade aprovar o voto proposto, devendo ser dado conhecimento do mesmo. ____ I 

_ 0 Senhor Presidente da Câmara continuou no uso da palavra para propor um voto de 

louvor a Ernesto Morais que se sagrou Vice-Campeão da taça de Portugal em BTI-XCM 

Master 40 em Tabuado, Marco de Canavezes; Bem como à SPAC-BTI-São Pedro d'Arcos 

Associação de Cicli smo que conquistou o 2º lugar por equipas. A Câmara Municipal 

deliberou por unanimidade aprovar os votos propostos, devendo ser dado conhecimento 

dos mesmos. __________ _______ _____ _____ ___ __ 

_ Mais propôs, o Senhor Presidente da Câmara, um voto de louvor aos atletas que no 

Campeonato da Europa de Maratona de Canoagem, na Rússia, alcançaram lugar no pódio, a 

saber: Duarte Lacerda e Ricardo Coelho que conquistaram o 2º Lugar em C2 Sénior; 

Francisco Santos e Fernando Costa que conquistar o 2º lugar em K2 Júnior e Tomás Osório 

de Sousa, pela conquista do 3º Lugar em C1 Júnior masculino. A Câmara Municipal deliberou 

por unanimidade aprovar os votos apresentados e deles dar conhecimento. _________ __ 

_ Intervenção dos Vereadores: ____________________ ___ _ 

_ Usou da palavra o Senhor Vereador Dr. Abel Baptista para apresentar um voto de Louvor 

ao atleta limiano Abel Araújo Franco, conforme proposta que se anexa à presente ata como 

documento nº 1. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar o voto proposto, 

devendo serdadoconhecimento. _____ _________ _____ _ __ ___ 

_ 0 Senhor Vereador Dr. Abel Baptista prosseguiu a sua intervenção para questionar ao 

Senhor Presidente da Câmara qual o ponto de situação relativamente a um eventual pedido 

de habitação social apresentado por Maria Manuela dos Reis Correia. Mais questionou 

relativamente à obra de Vitorino de Piães, para a qual já havia solicitado inform ação. __ _ 

_ 0 Senhor Presidente da Câmara e os senhores Vereadores prestaram os esclarecimentos 

tidos por necessários. _ _ _____________________ ____ _ 

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

acerca dos assuntos dela constantes. _ _ ___ ________________ _ 
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_(01) APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO ANTERIOR: - A Câ mara Municipal em 

cumprim ento do disposto no núm ero 2, do artigo 57º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

set embro, e sem prej uízo da sua prévia aprovação sob a fo rma de minuta, para efeitos do 

disposto nos números 3 e 4 do citado arti go, deliberou por maioria com se is votos a favor e 

um a abstenção do Senhor Vereador Dr. Abel Baptist a aprova r a at a da reunião rea li zada a 28 

de junho de 2021, pelo qu e va i a mesma ser ass inada pelo Exmo. Senh or Presid ente e pela 

Secretári a. ___ _ _ ________________________ _ 

_ (02) OBRAS PARTICULARES. ______ _ _ _____ ______ _ 

_ 2.1 - PROCESSO DE LOTEAMENTO Nº 09/87 - Pedido de alteração ao alvará de 

loteamento nº 02/87 - Lote nº 1, na Rua Lourenço Augusto Pereira Malheiro, na Freguesia 

de Arcozelo - Requerente: Josephine Moya de ludicibus - Promoção de consulta aos 

proprietários por edital nos termos do nº 3 do art.º 6º do RME. A Câ mara Municipal 

deliberou por unanimidade promover a consulta aos propriet ários por edital, conform e o 

disposto no nº 3 do art.º 6º do RME, processo de lotea mento nº 09/87 - pedido de alteração 

ao alva rá de lot eamento nº 02/87, Lot e nº 1, sito na Rua Lou renço Pereira M alh eiro, 

Freguesia de Arcoze lo, requerido por Josephine Moya de ludici bus. _________ _ 

_ (03) OBRAS PÚBlICAS, ___________________ _ 

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

JUNTA DE FREGUESIA DA RIBEIRA" - Análise de erros e omissões. Ratificação do despacho 

proferido pelo Senhor Presidente a 06 de julho de 2021. A Câ mara M unici pal deliberou por 

unanimidade nos t ermos e para os efeitos do disposto no número 3, do artigo 35º, do Anexo 

I, da Lei n.º 75/13, de 12 de setembro, na sua redação atual, ratifi ca r o despacho proferido 

pelo Senhor Pres id ente da Câ mara M unicipal a 06 de julho de 2021, de aprovação de um a 

omissão, bem como da ret ificação do arti culado. _ ____________ ___ _ 

_ 3.2 - EMPREITADA DE "CONSTRUÇÃO DO ARMAZÉM MUNICIPAL" - Análise de erros e 

omissões. Ratificação do despacho proferido pelo Senhor Presidente a 02 de julho de 

2021. A Câ mara M unici pal deliberou por unanimidade nos termos e para os efeitos do 

disposto no número 3, do artigo 35º, do Anexo I, da Lei n.º 75/13, de 12 de set embro, na sua 

redação atu al, ratifi ca r o despacho proferido pelo Senhor Presidente da Câ mara Municipal a 

02 de jul ho de 2021, de aprovação dos erros e omissões aceites, bem como da retificação do 

articulado; de aprovação da pro rrogação de prazo fi xado para a apresentação das 

propost as; de not ifi ca r est a decisão a todos os interessados e que se publiqu e 
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imed iatamente o aviso da mesma, nos mesmos termos em que foi publicitado anúncio do 

procedimento, conforme disposto no nQ 4 do artigo 64Q do CCP. __________ _ 

_ 3.3 - EMPREITADA DE "PÓLO INDUSTRIAL DO GRANITO DAS PEDRAS FINAS" -

Trabalhos complementares - Aprovação. A Câmara Municipal deliberou por maioria com 

cinco votos a favor, um voto contra da Senhora Vereadora Dr.ª Maria João Sousa e uma 

abstenção do Senhor Vereador Dr. Abel Baptista, aprovar os trabalhos complementares não 

previstos no projeto inicial, no montante de 78.465,27 € (setenta e oito mil quatrocentos e 

sessenta e cinco euros e vinte e sete cêntimos), acrescidos de IVA à t axa legal em vigor, de 

acordo com a informação prestada a 30 de junho de 2021, pelo Chefe da Divisão de Estudos 

e Projetos. O Senhor Vereador Dr. Abel Baptista ditou para a ata a segu inte declaração de 

voto: 1) Parece-me que estes trabalhos (aqui considerados não previstos) não reúnem 

condições legais para serem pagos pelo Município, designadamente o valor de € 29 752,54, 

porque são trabalhos que parecem estar já contemplados no contrato. 2) Porque os 

resta ntes trabalhos dão a sensação de não serem trabalhos enquadráveis na mesma 

em preitada, por se encontrarem fora do espaço do projeto." ___________ _ 

_ (04) JUNTAS DE FREGUESIA ___________________ _ 

_ 4.1 - FREGUESIA DA GANDRA - Comparticipação financeira destinada à 

edição/impressão da obra literária "História de S. Martinho da Gandra". A Câmara 

Municipal deliberou por unanimidade atribuir uma comparticipação financeira no montante 

de 2.000,00 € (dois mil euros), destinada a comparticipar a edição/impressão da obra 

literária "História de S. Martinho da Gandra". _________________ _ 

_ 4.2 - FREGUESIA DE BEIRAL DO LIMA - Comparticipação financeira destinada à obra de 

"Alargamento e construção de muros de suporte na Rua do Avelal e Rua da Regueira". A 

Câmara Municipal deliberou por unanimidade atribuir uma comparticipação financeira de 

70% até ao montante máximo de 3.390,94 € (três mil trezentos e noventa euros e noventa e 

quatro cêntimos), à Freguesia de Beiral do Lima, destinada a comparticipar a obra de 

"Alargamento e const rução de muros de suporte na Rua do Ave lal e Rua da Regueira", 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 BRANDARA - Comparticipação financeira destinada à obra de 

"Beneficiação da Rua da Fonte da Marmelada". A Câmara Municipal deliberou por 

unanimidade atribuir uma comparticipação financeira de 70% até ao montante máximo de 
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3.292,25 € (três mil duzentos e noventa e dois euros e vinte e cinco cêntimos), à Freguesia 

de Brandara, destinada a comparticipar a obra de "Beneficiação da Rua da Fonte da 

Marmelada", a transferir após a execução dos trabalhos e mediante informação dos serviços 

técnicos do Município, aprovando a execução dos trabalhos. ___________ _ 

_ 4.4 - FREGUESIA DE REBORDÕES SOUTO - Comparticipação financeira destinada à obra 

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

atribuir uma comparticipação financeira de 17.479,27 € (dezassete mil quatrocentos e 

setenta e nove euros e vinte e sete cêntimos), à Freguesia de Rebordões Souto, destinada a 

comparticipar a obra de "Beneficiação da Rua da Lobagada", (Rua intervencionada com 

obras de sa neamento), a transferir após execução dos trabalhos e mediante informação dos 

serviços técnicos do Município, aprovando a execução dos trabalhos. ________ _ 

_ 4.5 - FREGUESIA DE REBORDÕES SOUTO - Comparticipação financeira destinada à obra 

de "Beneficiação da Rua da Bouça-Carreiros". A Câmara Municipal deliberou por 

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

9.612,11 € (nove mil se iscentos e doze euros e onze cêntimos), à Freguesia de Rebordões 

Souto, dest inada a comparticipar a obra de "Beneficiação da Rua da Bouça-Ca rreiros", a 

transferir após a execução dos trabalhos e mediante informação dos serviços técnicos do 

Município, aprovando a execução dos trabalhos. ________________ _ 

_ 4.6 - FREGUESIA DE REFOIOS DO LIMA - Comparticipação financeira destinada à obra 

de "Construção de muro de suporte à Via, na rua do Penedo Branco". A Câmara Municipal 

deliberou por unanimidade considerando que pertence à zona prevista para subsídios de 

montanha, atribuir uma comparticipação f inanceira de 90% até ao montante máxi mo de 

3.863,70 € (três mil oitocentos e sessenta e três euros e setenta cêntimos), à Freguesia de 

Refoios do Lima, destinada a comparticipar a obra de "Construção de muro de suporte à Via, 

na Rua do Penedo Branco", a transferir após a conclusão da obra e mediante informação dos 

serviços técnicos do Município, aprovando a execução dos trabalhos. ________ _ 

_ 4.7 - FREGUESIA DA RIBEIRA - Comparticipação financeira destinada à obra de 

"Beneficiação da Rua das Borralhas, Rua dos Alfanados, Rua do Regedouro e Rua da Poça 

da Torre". A Câmara Municipal deliberou por unanimidade atribuir uma comparticipação 

financeira de 126.258,72 € (cento e vinte e seis mil duzentos e cinquenta e oito euros e 

setenta e dois cêntimos), à Freguesia da Ribeira, destinada a comparticipar a obra de 

"Beneficiação da Rua das Borralhas, Rua dos Alfanados, Rua do Regedouro e Rua da Poça da 

Torre", (Ruas intervencionada com obras de sa neamento), a transferir à medida da execução 
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dos trabalhos e mediante informação dos serviços técnicos do Município, aprovando a 

execução dos trabalhos. _________________________ _ 

_ 4.8 - FREGUESIA DE SÁ - Comparticipação financeira destinada à obra de 

"Pavimentação de parque de Estacionamento de Apoio à Sede da Junta". A Câmara 

Municipal deliberou por unanimidade atribuir uma compart icipação financeira de 70% até 

ao montante máximo de 12.439,63 € (doze mil quatrocentos e trinta e nove euros e sessenta 

e três cêntim os), à Freguesia de Sá, destinada a com participar a obra de "Pavimentação de 

parque de Estacionamento de Apoio à Sede da Junta", a transferir à medida da execução dos 

trabalhos e mediante informação dos se rviço s técnicos do Município, aprovando a execução 

dos trabalhos. ____________________________ _ 

_ 4.9 - FREGUESIA DE SÁ Comparticipação financeira destinada à obra de 

"Pavimentação de Estacionamento de Apoio ao Recinto do Senhor da Saúde". A Câmara 

Municipal deliberou por unanimidade atribu ir uma comparticipação fin ancei ra de 70% até 

ao montante máximo de 31.755,38 € (trinta e um mil setecentos e cinquenta e cinco euros e 

t rinta e oito cêntimos), à Freguesia de Sá, destinada a compart icipar a obra de 

"Pavimentação de Estacionamento de Apoio ao Recinto do Senhor da Sa úde", a transferir à 

medida da execução dos trabalhos e mediante informação dos se rviços técnicos do 

Município, ap rovando a execução dos trabalhos. ________________ _ 

_ (05) ASSUNTOS DIVERSOS __________________ _ 

_ 5.1 - REGULAMENTO CONCURSO FOTOGRÁFICO "LUGAR DO HÁBITO" - Ratificação do 

despacho proferido pelo Senhor Presidente da Câmara a 29 de junho de 2021. A Câmara 

Municipal deliberou por unanimidade nos termos e para os efeitos do disposto no número 

3, do artigo 35º, do Anexo I, da Lei n.º 75/13, de 12 de set emb ro, na sua redação atual, 

ratificar o despacho proferido pelo Senhor Presidente da Câmara Municipal a 29 de junho de 

2021, de aprovação do Regulamento Concurso Fotográfico " Luga r do Hábito". _____ _ 

_ 5.2 - PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO ENTRE A COMISSÃO PARA A CIDADANIA E A 

IGUALDADE DE GÉNERO E O MUNicíPIO DE PONTE DE LIMA - Aprovação. A Câmara 

Municipal deliberou por unanimidade aprovar o Protocolo de Cooperação para a Igua ldade 

e a Não Discriminação a ce lebrar entre a Comissão Para a Cidadania e a igualdade de Género 

e o Municíp io de Ponte de lima. ____ __________________ _ 

_ 5.3 - PROTOCOLO ENTRE O MUNicíPIO DE PONTE DE LIMA E O INSnUTO POLITÉCNICO 

DE VIANA DO CASTELO PARA O APOIO FINANCEIRO À ELABORAÇÃO DO PROJETO DE 

EXECUÇÃO DO "CENTRO DE INVESTIGAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA ESCOLA SUPERIO 
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AGRÁRIA DE PONTE DE LIMA" - Aprovação da Minuta. A Câmara Mun icipal deliberou por 

unanimidade ap rovar a minuta do protocolo . _________________ _ 

_ 5.4 - PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO ENTRE A FEDERAÇÃO DISTRITAL DE BOMBEIROS 

E OS MUNicíPIOS - Aprovação da Minuta. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade 

aprovar o Protoco lo de Colaboração a celebrar entre a Federação Distrital de Bombeiros e os 

Municípios. _____________________________ _ 

_ 5.5 - ACORDO DE COLABORAÇÃO PARA A FORMAÇÃO EM CONTEXTO DE TRABALHO -

CURSO: TÉCNICO DA QUALIDADE SPRO - FORMANDA: CATARINA SUSANA SENDÃO 

FERNANDES - Aprovação. A Câ mara Municipal deliberou por unanimidade aprovar o 

Acordo de co laboração para a formação em Contexto de Trabalho do Curso de Técnico/a da 

Qualidade SPRO, Form anda Catarina Susana Sendão Fernandes. __________ _ 

_ 5.6 - PONTE AMIGA - Presente o processo relativo às obras a realizar na residência da 

Senhora Rosa Gomes Martins, sita na Rua do Padrão nQ 31, na Freguesia de Bárrio e 

Cepões, tendo como entidade intermediária a ALTI Cepões Associação Lazer e Terceira 

Idade. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade atribuir uma comparticipação 

financeira de 3.837,74 € (três mil oitocentos e trinta e sete euros e setenta e quatro 

cêntimos), de acordo com a informação t écn ica, para as obras na residência do Senhora 

Rosa Gomes Martins, sita na Rua do Padrão nQ 31, na Freguesia de Bárrio e Ce pões, a 

transferir após a conclusão dos trabalhos, para a ALTI Ce pões Associação de Lazer e Tercei ra 

Idade, instituição socia l intermediária para a execução da obra, mediante informação dos 

serviços técnicos deste Município, aprovando a sua execução. ___________ _ 

_ 5.7 - TERRA REABILITAR - Presente uma informação do Gabinete Terra respeitante a 

candidatura apresentada por Diana Filipa de Lurdes Cerqueira, relativa ao imóvel 

localizado na Rua Cardeal Saraiva nQs 11, 13 elS, na Freguesia de Arca e Ponte de Lima -

Aprovação da inclusão na listagem dos edifícios em mau estado de conservação. A Câmara 

Municipal deliberou por unanimidade considerando o proposto pelos peritos no auto de 

vistoria de 20 de maio de 2019, incluir o imóvel localizado na Rua Cardeal Sa raiva nQs 11, 13 

e 15, da Freguesia de Arca e Ponte de Lima, na listagem dos edifícios em mau estado de 

conservação e de acordo com a informação prestada pelos serviços técnicos, a 22 de junho 

de 2021. ____________________________________________________ _ 

_ 5.8 - 2.ª FASE CANDIDATURAS CENTRO COM VIDA 2021 - Aprovação. A Câmara 

Municipal deliberou por unanimidade aprovar a list agem relativa à atribuição da 
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subvenções da 2.~ Fase de Candi daturas apresentadas ao Ce ntro Com Vida 2021, de acordo 

com o propost o pelo Gabi nete Terra. ___________ ___ ____ __ _ 

_ 5.9 - 2ª FASE RENOVAÇÃO DE CANDIDATURAS CENTRO COM VIDA 2021- Aprovação. A 

Câ mara Municipa l deliberou por unanimidade aprova r a renovação das candidaturas 

apresentadas na 2.~ fase de Renovação de Candidaturas Centro Com Vida 2021, de acordo 

com o proposto pelo Ga binet e Terra. ________ ____________ _ 

_ 5.10 - ANDRÉ AMORIM - " PROMESSA DE TRAFICANTE" - Presente uma proposta da 

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

por unanimidade considera ndo a proposta da comissão ed itorial, adquirir 30 exemplares da 

obra "Promessa de Trafica nte", da autoria de An dré Amorim, pelo preço unit ári o de 16,00 € 

(dezasseis euros) . ____ _ ______________________ _ 

_ 5.11 - AJAF Associação jovens e amigos de Friastelas - Solicita autorização para 

realização do ATl - "Os Exploradores" nos equipamentos do Município, Museu do 

Brinquedo, Festival Internacional de Jardins, Museu Militar, Museu do Vinho Verde no 

Parque de Campismo da Quinta de Pentieiros, no período compreendido entre o dia 03 e 

27 de agosto. A Câ mara M unicipa l deliberou por unanimidade autorizar a visita ao M useu 

do brinquedo e f est iva l Internacional de Jard ins no dia 03 de agosto, M useu M ilitar no dia 10 

de agosto, M useu do Vinho dia 24 de agosto. Mais deliberou por unanimidade autoriza r a 

utilização do Pa rque de Campismo da Quinta de Pentie iros nos dias 26 e 27 de agosto, sendo 

que só será possível a admissão através de reserva de 30 campistas a distrib uir por 12 

alvéolos, devendo cumprir o Plano de Contingência aprovado. ___________ _ 

_ 5.12 - COORDENADORA DA EB1 DE PONTE DE LIMA - Ratificação do despacho 

proferido pelo Senhor Presidente da Câmara de 28 de junho de 2021. A Câmara M unicipal 

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

35 Q, do Anexo I, da Lei n. Q 75/13, de 12 de set embro, na sua redação atual, ratifi ca r o 

despacho proferido pe lo Sen hor Presidente da Câ mara M unicipa l a 28 de junh o de 2021, de 

autorização de frequentarem a Piscina Natu ra no dia 07 de jul ho, da parte da man hã. __ _ 

_ 5.13 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS DO CENTRO ESCOlAR DA FACHA - Solicita autorização 

para visitar o Museu do Brinquedo no dia 30 de julho. A Câmara Municipa l deliberou por 

unanimidade autorizar a visit a ao M useu do Brinquedo no dia 30 de julho da pa rte da 

manhã, a t ítulo grat uito. _ _______ _____ ___________ _ 

_ 5.14 - APPACDM - ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE PAIS E AMIGOS DO CIDADÃO 

DEFICIENTE MENTAL - Ratificação do despacho proferido pelo Senhor Presidente da 
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Câmara a 07 de julho de 2021. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade nos termos 

e para os efeitos do disposto no número 3, do artigo 35º, do Anexo I, da Lei n, º 75/13, de 12 

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

Câmara Municipal a 07 de julho de 2021, de autorização de visitar o Festival Internacional de 

Jardins no dia 08 de julho da parte de tarde, a título gratuito, _ _________ _ 

_ 5.15 - REGULAMENTO INTERNO DE ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO TEATRO 

DIOGO BERNARDES - Aprovação. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar 

o Regulamento Interno de Organização e Funcionamento do Teatro Diogo Bernardes, __ _ 

_ 5.16 - PROJETO DE LEI Nº 855/XIV/V (CDS/PP) - PROCEDE À ALTERAÇÃO DOS LIMITES 

TERRITORIAIS DAS FREGUESIAS LABRUJA, LABRUJÓ, RENDUFE E VILAR DO MONTE, 

CONCELHO DE PONTE DE LIMA" - Aprovação. A Câmara Municipal deliberou por 

unanimidade dar parecer favorável ao Projeto de Lei n, º 855/X IV/2,~ (CDS/ PP), que procede 

à alteração dos limites territoriai s das freguesias da Labruja, Labrujó, Rendufe e Vilar do 

Monte, do Concelho de Ponte de Lima, __________________ _ 

_ 5.17 - ESCRITURA DE CONSTITUiÇÃO DE DIREITO DE SUPERFíCIE ENTRE O MUNicíPIO 

DE PONTE DE LIMA E A ULSAM - Aprovação da Minuta. A Câmara Municipal deliberou por 

unanimidade aprovar a minuta da Escritura de Constituição do Direito de Superfície a 

celebrar entre o Município de Ponte de Lima e a ULSAM, ____________ _ 

_ 5.18 - APPACDM - ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE PAIS E AMIGOS DO CIDADÃO 

DEFICIENTE MENTAL - Solicita autorização para utilização da Igreja do Museu dos 

Terceiros no dia 22 de julho. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade autorizar a 

utilização da Igreja do Museu dos Terceiros no dia 22 de julho, __________ _ 

_ 5.19 - ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE PONTE DE LIMA - Solicita autorização para 

utilização do Auditório Municipal para o dia 22 de julho. A Câmara Municipal deliberou por 

unanimidade autorizar a utilização do Auditório Municipal para o dia 22 de julho, devendo 

cumprir o Plano de Contingência aprovado, _________________ _ 

_ 5.20 - PROPOSTA DE PARCERIA ENTRE O MUNicíPIO DE PONTE DE LIMA E A 

NOVAMENTE NO ÂMBITO DO CURSO DE FORMAÇÃO "OPERADOR AGRíCOLA" - Aprovação 

da proposta. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar a Proposta de 

Parceria a ce lebrar entre o Município de ponte de Lima e a Novamente, no âmbito do curso 

de Formação "Operador Agrícola", ____________________ _ 

_ (06) ATRIBUiÇÃO DE SUBsíDIOS _________________ =-t~ 
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_6.1 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS DA EB1 DE PONTE DE LIMA - Atribuição de subsídio 

destinado ao programa de férias para a inclusão - Verão 2021. A Câ mara Municipal 

deliberou por unanimidade atribuir um subsídio no montante de 490,00 € (quatrocentos e 

noventa euros), à Associação de Pais da EB1 de Ponte de Lim a, destinado a cust ea r despesas 

com o forneci mento de refe ições aos jovens que integram o "Programa de Férias para a 

Inclusão - Verão 2021". _________________________ _ 

_ 6.2 - ASSOCIAÇÃO CAIS DO lETHES - Atribuição de subsídio destinado ao programa de 

férias para a inclusão - Verão 2021 com a elaboração e execução do Plano de Atividades. A 

Câmara Municipal deliberou por unanimidade atribuir um subsídio no montante de 700,00 

€ (setecentos euros), à Associação Ca is do l ethes, destinado a custear despesas com a 

elaboração e execução do Plano de Atividades do " Programa de Férias para a Inclusão". __ 

_ (07) 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 dest a 

reunião, em minuta, para su rtir efeitos imediatos. 

_ENCERRAMENTO:- Nada mais havendo a trata r, o Excelentíssimo Presidente da Câ mara 

declarou encerrada a reuni ão pelas dezasseis horas e quarenta e ci nco minutos. ____ _ 

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

> 

A Secretá ria, 

~'~ fu~ 



VOTO DE LOUVOR 

o atleta limiano Abel Araújo Franco, de 46 anos de idade, residente na freguesia da 

Gandra, sagrou-se vice-campeão nacional de duatlo cross, no passado dia 4 de julho na 

prova que decorreu em Mouquim, Vila Nova de Famalicão. 

É pratica nte desta modalidade há 4 anos fez vários pód ios quer na parte bicicleta, quer 

na corrida (trails), é federado desde o ano passado, mas infelizmente não houve provas 

devido ao covid-19. Durante este ano fez a sua preparação para o tudo ou nada. 

o Abel Franco é um empresário, a sua atividade desportiva é feita de forma 

completamente amadora e sem qualquer tipo de patrocínio, dedica-se ao desporto por 

mero prazer do exercício físico, mas também para dignificar as cores do equ ipamento 

que veste com orgulho - A Associação Pirâmide Radical, a sua freguesia da Gand ra e o 

concelho de Ponte de Lima . 

Obter este resultado, aos 46 anos, de forma amadora, sem os patrocín ios de outros 

at letas e sem a possibilidade de fazer treinos e preparação específica é um exemplo de 

resili ência e superação e a prova de que o desporto é uma at ividade para todos e todos 

podem atingir resultados de nível nacional. 

Pelo seu resultado, pelo exemplo que pode e deve ser para outras pessoas, a Câmara 

Municipal em sua reunião ordinária de 12 de ju lho de 2021, aprova um VOTO DE 

LOUVOR ao at leta de duatlo cross, Abe l Araújo Franco pela conquista do 2Q lugar no 

campeonato nacional da modalidade de duatlo cross. 

Ponte de Lima, 12 de julho de 2021. 

OS vereadores eleitos por Ponte de Lima Minha Terra - PLMT, 

Abe l Baptista 

Maria João Sousa 
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