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MUNiCíPIO PONTE El L~ 

TER"" R ICA DA H UMANIDADE 

EDITAL 

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

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

artigo 56.° do Anexo I da Lei nO 75/2013, de 12 de setembro, com as alterações 

que lhe foram introduzidas, o teor da ata da reunião da Câmara Municipal de 

Ponte de Lima realizada em 26 de julho de 2021 e aprovada a 09 de agosto 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-pontedel ima.pt. ____________________ _ 

Ponte de Lima, 09 de agosto de 2021 . 

o Presidente da Câmara Municipal de Ponte de Lima, 

Víctor Mendes (Eng.O) 

Tel 258 900 400 . Fax 258 900 410 . Praça da República . 4990-062 Ponte de Lima . geral@cm-pontedelima.pt . www.cm-pontedelima.pt 
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26 de jul ho de 2021 

REUNIÃO DA CÃMARA MUNICIPAL 

DE 

PONTE DE LIMA 

Data da reunião: 26 de julho de 2021 
local da Reunião: Edifício dos Paços do Concelho 

PRESENÇAS: 

Presidente: 

Eng. Victor Manuel Alves Mendes 

Vereadores: 

Engª Mecia Sofia Alves Correia Martins 

Dr. Luciano Francisco Borges Pereira 

Drª Ana Maria Martins Machado 

2 

Eng!! Vasco Nuno Magalhães Velho de Almeida Ferraz 

Dr.ª Maria João Lima Moreira Sousa 

Dr. Paulo Jorge da Cunha Barreiro de Sousa 

FALTAS: o Senhor Vereador Dr. Abel Lima Baptista não esteve presente na reun ião da 
Câmara Municipal, por razões profissionais, tendo sido justificada a sua falta, tendo 
sido substituído pelo Senhor Dr. Luciano Francisco Borges Pereira. 

Início da Reun ião: Quinze horas 
Encerramento : Dezasseis horas e quinze minutos 

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

Prestou Colaboração Técnica : 

Resumo Diário de Tesouraria: 
Saldo ... ... .. ... ... .. ..... 7.051.303, 05 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 

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

Nacional de Regatas em Linha (Velocidade) ao vencer coletivamente esta competição, na 

prova que decorreu no dia 24 e 25 de julho, no Centro de Alto Rendimento de Montemor-o

Velho; aos atletas que se sagraram campeões nacionais: Beatriz Fernandes/Ana Barreiros 

Pereira; em C2 júnior feminino 500 metros, João Pereira/Bruno Brasileiro, em K2 sénior 1000 

metros; Beatriz Barros/Beatriz Lamas, em C2 sénior feminino, 500 metros; Beatriz 

Fernandes, em C1 júnior feminino, 500 metros; João Sá Morais/Ricardo Coelho/Nuno 

Barros/João Amorim, em C4 sénior 1000 metros; Inês Costa/Francisca Carvalho/Mariana 

Morais/Mariana Barros, em K4 sénior feminino 500 metros; Beatriz Fernandes, em C1 júnior 

f eminino 200 metros. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar o voto 

proposto devendo ser dado conhecimento. _________________ _ 

_ Intervenção dos Vereadores: _____________________ _ 

_ A Senhora Vice-Presidente, Vereadora Eng.ª Mecia Martins, no uso da palavra, 

apresentou o pedido que fica anexo à presente ata como documento número um, o qual se 

considera como fazendo parte integrante da mesma. _____________ _ 

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

Esco la Secundária de Ponte de Lima, à equipa docente liderada pelo Prof. Carlos Urbano e a 

todos os alunos envolvidos pelos excelentes resultados, no Campeonato Nacional de FI in 

Schools 2021. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar o voto proposto 

devendo serdadoconhecimento. _____________________ __ 

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

acerca dos assuntos dela constantes. ____________________ __ 

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

cumprimento do disposto no número 2, do artigo 57º, da Lei n.º 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 Pereira, aprovar a ata da reunião 

realizada a 12 de julho de 2021, pelo que vai a mesma ser assinada pelo Exmo. Senhor 

Presidente e pela Secretária. _______________________ _ 

_ (02) OBRAS PARTICULARES ___________________ _ 

I 
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_2.1 - PROCESSO DE LOTEAMENTO N2 120/84 - Pedido de alteração ao alvará de 

loteamento n.2 120/84 - Lote n2 6, na Travessa Quinta de Cima, na Freguesia da Gemieira 

- Requerente: Manuel Barbosa dos Santos - Promoção de consulta aos proprietários por 

edital, conforme o disposto no n2 3 do art.2 62 do RME. A Câmara Munici pal deliberou por 

unanimidade promover a consulta aos proprietários por edital, con forme o disposto no n9 3 

do art. 9 69 do RME, relativo ao pedido de alteração ao alvará de loteamento n9 120/84, Lote 

n9 6, si to na Travessa Quinta de Cima, na Freguesia da Gemieira, processo de loteamento n9 

120/84, requ erido por M anuel Barbosa dos Santos. ______________ _ 

_ (03) OBRAS PÚBLlCAS. ____________________ _ 

_ 3.1 - EMPREITADA DE "REQUALIFICAÇÃO DO LARGO DE FREIXO" _ Erros e Omissões _ 

Trabalhos complementares - Aprovação. A Câ mara Municipal deliberou por unanimidade 

aprovar a list agem de erros e omissões e trabalhos complementares de acordo com o 

disposto nos n9s 1 e 2 do art. 9 370 do CCP, no montante de 31.105,25 € (trinta e um mil 

cento e cinco euros e vinte e cinco 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. 

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

Trabalhos complementares para alargamento de Cruzamento - Aprovação. A Câmara 

Municipal deliberou por unanimidade aprovar os trabalhos complementares de acordo com 

o disposto nos n9s 1 e 2 do art. 9 370 do CCP, no montante de 10.957,80 € (dez mil 

novecentos e cinquenta e sete euros e oitenta cêntimos), acrescidos de IVA à taxa legal em 

vigor, para efeitos de adjudicação e contratualização, de acordo com a informação prest ada 

a 13 de julho de 2021, pelo Chefe da Divisão de Estudos e Projetos. 

_ 3.3 - EMPREITADA DE "REQUALIFICAÇÃO DO CENTRO cíVICO DE VITORINO DE PIÃES" 

Erros e Omissões _ Trabalhos complementares - Aprovação. A Câmara Municipal 

deliberou por unanimidade aprovar a listagem de erros e omissões e trabalhos 

complementares de acordo com o disposto nos n9s 1 e 2 do art. 9 370 do CCP, no montante 

de 48.321,85 € (quarenta e oito mil trezentos e vinte e um euros e oitenta e cinco cêntimos), 

acrescidos de IVA à taxa lega l em vigor, de acordo com a informação prestada a 30 de junho 

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

_ 3.4 - EMPREITADA DE "REQUALIFICAÇÃO DO CENTRO cíVICO DE ESTORÃOS" _ Erros 

e Omissões _ Trabalhos complementares - Aprovação. A Câ mara Municipal deliberou po --.--
unanimidade aprovar a listagem de erros e omissões e trabalhos complementares de acordo 
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com o disposto nos nQs 1 e 2 do art .Q 370 do CCP, no montante de 44.325,05 € (quarenta e 

quatro mil trezentos e vinte e cinco euros e cinco cêntimos), acrescidos de IVA à taxa legal 

em vigor, de acordo com a informação prestada a 30 de junho de 2021, pelo Chefe da 

Divisão de Estudos e Projetos. ______________________ _ 

_ 3.5 - EMPREITADA DE "REQUALIFICAÇÃO DO CENTRO cíVICO DE RENDUFE" _ Erros e 

Omissões _ Trabalhos complementares - Aprovação. A Câmara Municipal deliberou por 

unanimidade aprova r os traba lhos com plementares de acordo com o disposto nos nQs 1 e 2 

do art.9 370 do CCP, no montante de 12.111,70 € (doze mil cento e onze euros e setenta 

cêntimos), acrescidos de IVA à taxa lega l em vigor, para efe itos de adjudicação e 

contratualização, de acordo co m a informação prestada a 7 de junho de 2021, pelo Chefe da 

Divisão de Estudos e Projetas. ______________________ _ 

_ 3.6 - EMPREITADA DE "REQUALIFICAÇÃO DO CENTRO cíVICO DE REBORDÕES DE 

SANTA MARIA" _ Erros e Omissões _ Trabalhos complementares - Aprovação. A Câ mara 

Municipal deliberou por unanimidade aprovar a list agem de erros e omissões e trabalhos 

complementares de acordo com o disposto nos nQs 1 e 2 do art.Q 370 do CCP, no montante 

de 7.224,72 € (sete mil duze ntos e vinte e quatro euros e setenta e dois cêntimos), 

acrescidos de IVA à t axa legal em vigo r, de acordo com a inform ação prest ada a 7 de junho 

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

_ 3.7 - EMPREITADA DE "AMPLIAÇÃO DO EDIFíCIO SEDE DO CLUBE NÁUTICO DE PONTE 

DE LIMA" _ Erros e Omissões _ Trabalhos complementares - Aprovação. A Câma ra 

Municip al deliberou por unanimidade aprovar a listagem de erros e omissões e trabal hos 

complementares de aco rdo com o disposto nos nQs 1 e 2 do art.Q 370 do CCP, no montante 

de 9.836,23 € (nove mil oitocentos e trinta e seis euros e vinte e três cêntimos), acrescidos 

de IVA à taxa legal em vigor, de acordo com a informação prestada a 30 de junho de 2021, 

pelo Chefe da Divisão de Estu dos e Projetos. _________________ _ 

_ (04) JUNTAS DE FREGUESIA __________________ _ 

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

"Beneficiação da Travessa do Barreiro e Travessa do Arco". A Câmara Municipa l deliberou 

por unanimidade atribuir uma comparticipação f inanceira de 70% até ao montante máximo 

de 8.518,16 € (o ito mil, quinhentos e dezoito euros e dezasseis cêntimos), à Fregues ia da 

Correlh ã, destinada a com participar as obras de beneficiação e pavim entação da Travessa 

do Barreiro e Travessa do Arco, a transferi r após a conclusão dos trabalhos e mediante 

informação dos serviços técnicos do Município, ap rova ndo a sua execução. _____ _ 1 
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_ 4.2 - FREGUESIA DA RIBEIRA - Comparticipação financeira destinada à obra de 

"Construção de Muro de suporte na Rua do Vau". A Câmara Municipal deliberou por 

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

7.219,66 € (sete mil, duzentos e dezanove euros e sessenta e seis cêntimos), à Freguesia da 

Ribeira, destinada a comparticipar as obras de construção de muro de suporte para 

alargamento da Rua do Vau, a transferir após a conclusão dos trabalhos e mediante 

informação dos serviços técnicos do Município, aprovando a sua execução. 

_ 4.3 - FREGUESIA DE SÁ - Comparticipação financeira destinada à obra de "Drenagem 

de Águas Pluviais na Rua de Cotães". A Câmara Municipal deliberou por unanimidade 

atribuir uma comparticipação financeira de 70% até ao montante máximo de 2.595,26 € 

(dois mil , quinhentos e noventa e cinco euros e vinte e seis cêntimos), à Freguesia de Sá, 

destinada a comparticipar as obras de execução de valeta para drenagem de águas pluviais 

na Rua de Cotães, a transferir após a conclusão dos trabalhos e mediante informação dos 

serviços t écn icos do Município, aprovando a sua execução. 

_ 4.4 - FREGUESIA DE SANTA CRUZ DO LIMA - Comparticipação financeira destinada à 

obra de "Beneficiação de diversas Ruas na Freguesia". A Câmara Municipal deliberou por 

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

43 .169,56 € (quarenta e três mil, cento e sessenta e nove euros e cinquenta e se is cêntimos), 

à Freguesia de Santa Cruz do Lima, destinada a comparticipar as obras de execução de 

muros de suporte e alargamentos na Rua de Bacosil, Rua das Portelas, Rua do Coto, Rua do 

Cõto Grande, Rua do Sabugueiro, Rua do Coucieiro e Rua de Codesseira, a transferir à 

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

Município, aprovando a sua execução. ___________________ _ 

_ (05) ASSUNTOS DIVERSOS __________________ _ 

_ 5.1 - PONTE AMIGA - Presente o processo relativo às obras a realizar na residência da 

Sr.~ Rosalina Rodrigues Abreu, sita na Rua de Semurro, n.º 102, na Freguesia de Beiral do 

lima, tendo como entidade intermediária o Centro Social e Paroquial de S. Martinho da 

Gandra. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade atribuir uma comparticipação 

financeira de 4.991,36€ (quatro mil novecentos e noventa e um euros e trinta e seis 

cêntimos), de acordo com a informação prestada pelo serviço socia l a 13 de julho, para as 

obras na residência da Sr.~ Rosalina Rodrigues Abreu, sita na Rua de Sem urro, n.º 102, na 

Freguesia de Beiral do Lima, a transferir após a conclusão dos trabalhos para o Centro Social 
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e Paroquial de S. Martinho da Gandra, Inst ituição Socia l Intermediá ri a para a execução da 

obra, mediante informação dos serviços t écnicos do Município, aprovando a sua execução. _ 

_ 5.2 - ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA "OS LlMIANOS" - Solicita autorização para visitar 

espaços e equipamentos municipais no âmbito do 1Q Campo de Férias - Aprovação. A 

Câmara Municipal deliberou por unanimidade autorizar a visi ta ao Museu do Brinquedo, ao 

Museu dos Terce iros, ao Pavi lhão Municipal e à Quint a de Penteei ros, a título gratuito, 

deve ndo cumprir co m o previst o nos respetivos planos de contingência, no âmbito do 1Q 

cam po de féri as promovido pela Associação Desportiva os Limianos. ________ _ 

_ 5.3 - BASKET CLUB LlMIENSE - Solicita a cedência da utilização da Ala Norte e Ala Sul 

recinto 2, do pavilhão municipal, nos dias úteis das 9hOOm às 12hOOm, e das 15hOOm às 

18hOOm, de 12 de julho a 30 de julho, para campo de treino de basquetebol - Aprovação. 

A Câmara Municipal deliberou por unanimidade ceder a utilização da Ala Norte e Ala Su l 

reci nto 2, do pavilh ão Municipal, a títu lo gratuito, nos dias úteis das 9hOOm às 12hOOm, e 

das 15hOOm às 18hOOm, de 12 de julho a 30 de julho, para campo de treino de basquetebol, 

ao Basket Club Limiense. ________________________ _ 

_ 5.4 - ASSOCIAÇÃO PARA A COOPERAÇÃO ENTRE BALDIOS - ratificação do despacho 

proferido pelo Senhor Presidente da Câmara Municipal a 12 de julho, de autorização da 

cedência do auditório municipal para a realização de encontro distrital de unidades de 

baldios, no dia 24 de julho. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade nos termos e 

para os efeitos do disposto no núm ero 3, do artigo 35Q, do Anexo I, da Lei n.Q 75/13, de 12 

de set embro, na sua redação atual, ratifi ca r o despacho proferido pelo Sen hor Presidente da 

Câmara Municipal a 12 de julho, de autorização da cedência do auditório municipal à 

Associação para a Cooperação entre Baldios, para a realização de encontro distrita l de 

unidad es de ba ldios, no dia 24 de ju lho. __________________ _ 

_ 5.5 - CENTRO PAROQUIAL E SOCIAL SANTA MARIA DOS ANJOS - Solicita autorização 

para utilização gratuita de espaços e equipamentos municipais nos períodos de 

interrupção das atividades letivas. A Câma ra Municipal deliberou por unanimidade 

autori zar a visita ao Festival Internacional de Jardins, a t ítulo gratuito, pelo Centro Paroquial 

e Socia l Sa nta Maria dos Anjos. ______________________ _ 

_ 5.6 - AQUISiÇÃO DE EQUIPAMENTO INFORMÁTICO E TECNOLÓGICO PARA ESCOLAS 

EB 2/3 DO CONCELHO - Proposta de não adjudicação do concurso público com publicação 

no Jornal Oficial da União Europeia para aquisição de equipamento informático e 

tecnológico para as escolas EB 2/3 do concelho. A Câma ra Municipal deliberou por 
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unanimidade aprovar, nos termos do disposto no n.2 4 do artigo 148.2 do Código dos 

Contratos Públicos, todas as propostas contidas no relatório final do júri datado de 8 de 

julho, e a respetiva não adjudicação para aquisição de equipamento informático e 

tecnológico para as escolas EB 2/3 do Concelho. _______________ _ 

5.7 - "AQUISiÇÃO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR PARA AS ESCOLAS EB 2/3 DO 

CONCELHO" - Aprovação do Relatório Final, Adjudicação e aprovação da Minuta do 

Contrato. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar todas as propostas 

contidas no relatório final, datado de 14 de julho, adjudicando a aquisição de mobiliário 

escolar para as escolas EB 2/3 do Concelho, à entidade "Nautillus - Indústria e Comércio de 

Mobiliário, S.A., pelo valor de 212.763,25 € (duzentos e doze mil setecentos e sessenta e três 

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

unanimidade aprovar a minuta do contrato. 

_ 5.8 - "AQUISiÇÃO DE EQUIPAMENTO INFORMÁTICO E TECNOLÓGICO PARA ESCOLAS 

EB 2/3 DO CONCELHO" (nos termos da alínea a) do nQ1 do artigo 202 e 1312 e seguintes do 

CCP) - Abertura do procedimento na modalidade de Concurso Público com publicação de 

anúncio no Jornal Oficial da União Europeia, aprovação do Programa do Concurso e 

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

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

prazo de execução em 90 dias. Mais deliberou por unanimidade não adjudicar por lotes, 

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

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

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

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

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

de Castro Araújo, e o Técnico Superior Dr. David Delgado; como vogais suplentes a Técnica 

Superior Dr.~ Filomena Mimoso da Silva e a Coordenadora da Secção de Património e 

Aprovisionamento Carmo Gomes; designar como gestor do contrato a Técnica Superior 

Eng.~ Natalina Gonçalves. 

5.9 - 16.! ADENDA AO PROTOCOLO ENTRE O MUNiCíPIO DE PONTE DE LIMA E OS 

GESTORES DOS REFEITÓRIOS DAS ESCOLAS BÁSICAS DO CONCELHO DE PONTE DE LIMA -

Aprovação. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar a 16.~ Adenda ao 

Protocolo entre o Município de Ponte de Lima e os Gestores dos Refeitórios das Escolas 

Básicas do Concelho de Ponte de Lima. 
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_ 5.10 - MERCHANDISING DO CENTRO DE INTERPRETAÇÃO DAS ALDEIAS DA MESA 

DOS 4 ABADES - Aprovação da listagem e do seu preço de venda ao público. A Câmara 

Municipal deliberou por unanimidade aprovar a listagem e o preço de venda ao público do 

Merchandising do Centro de Interpretação das Aldeias da Mesa dos 4 Abades, conforme 

proposto pelo serviço de turismo, a 10 de maio, 

_ 5.11 - TERRA REABILITAR - Presente uma informação do Gabinete Terra respeitante a 

candidatura apresentada por Jean Daniel de Araújo Antunes, relativa ao imóvel localizado 

no Largo Alexandre Herculano, n.2 28, na Freguesia de Arcozelo - Aprovação da inclusão 

na listagem dos edifícios em mau estado de conservação. A Câmara Municipal deliberou 

por unanimidade aprovar a inclusão do prédio sito no Largo Alexandre Herculano, n,2 28, na 

Freguesia de Arcozelo, na listagem dos edifícios em mau estado de conservação, de acordo 

com o proposto na informação prestada pelo Gabinete Terra a 6 de julho, 

5.12 - PROPOSTA DE REGULAMENTO MUNICIPAL DE INCENTIVO À PRODUÇÃO 

PECUÁRIA EM PONTE DE LIMA - Aprovação. A Câmara Municipal deliberou por 

unanimidade dar início ao procedimento de elaboração da proposta de Regulamento 

Municipal de Incentivo à Produção Pecuária em Ponte de Lima, Mais deliberou por 

unanimidade que se podem constituir como interessados no presente procedimento, no 

prazo de dez dias úteis, todos aqueles que, nos termos do n2 1 do artigo 68º do C.P,A" 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 coletiva de interesses individuais 

dos seus associados que caibam no âmb ito dos respetivos fins, Mais deliberou por 

unanimidade que os interessados podem constituir-se como tal e apresentar os seus 

contributos para a elaboração da proposta de regulamento Municipal de Incentivo à 

Produção Pecuária em Ponte de Lima, através da comunicação escrita que contenha nome 

completo, morada ou sede, profissão, número de identificação fiscal e o respetivo endereço 

de correio eletrónico, dando consentimento para que este seja utilizado para os efeitos 

previstos na alínea c) do n2 1 do artigo 1122 do C.P,A" Mais deliberou por unanimidade que 

a constituição como interessados e a apresentação de contributos devem ser dirigidos ao 

Senhor Presidente da Câmara Municipal, para Paços do Concelho, Praça da República, 4990-

256 Ponte de Lima, ou através de correio eletrónico para gera l@cm-pontedelima,pt, __ 

_ 5.13 - MINUTA DE ACORDO DE COLABORAÇÃO A CELEBRAR ENTRE O INSTITUTO DA 

HABITAÇÃO E DA REABILITAÇÃO URBANA, I.P., E O MUNicíPIO DE PONTE DE LIMA -



26 de julho de 2021 10 

Aprovação. A Câ mara Municipal deliberou por unanimidade aprovar a minuta re lati va ao 

Acordo de Co laboração a ce lebra r entre o Inst ituto da Habitação e da Rea bil itação Urbana, 

I.P., e o Município de Ponte de Lima. 

_(06) ATRIBUiÇÃO DE SUBsíDIOS ____________ _____ _ 

_ 6.1 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS DA EB/JI DE PONTE DE LIMA - Atribuição de subsídio 

destinado ao Projeto Mutantes. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade atribuir 

um subsídio no montante de 203,40€ (duzentos e três euros e quarenta cênt imos), à 

Associação de Pais da EB/JI de Ponte de Lima, destinado a custear despesas com a 

elaboração e execução do Projeto Mutantes. _________________ _ 

_ 6.2 - CENTRO DE CULTURA E DESPORTO - Atribuição do Subsídio Anual 2021 -

aprovação. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade atribuir ao Centro de Cultura e 

Desporto dos Traba lhadores do Município de Ponte de Lim a o subsíd io an ual no montante 

de 47 500,00 euros (quarenta e set e mil e quinhentos euros). 

_ 6.3 - CENTRO PAROQUIAL E SOCIAL DE FONTÃO - Pedido de atribuição de subsídio 

para aquisição de viatura para o Serviço de Apoio Domiciliário. A Câma ra Municipal 

deliberou por unanimidade atribuir ao Cen tro Paroqu ial e Socia l de Fontão um subsídio no 

montante de 10.000,00 euros (dez mil euros), destinado à aqu isição de uma viatura para o 

serviço de apoio domiciliário, mediante a ce lebração de protoco lo a estabelecer. 

_ (07) - ESPAÇO DE INTERVENÇÃO ABERTO AO PÚBLICO: não se registara m intervenções. _ 

_ (08) - APROVAÇÃO DA ATA EM MINUTA:- Nos t ermos dos números 3 e 4, do art igo 

57º, da Lei nº 75/2013, de 12 de Setembro, foi deliberado por unanimidade aprovar a ata 

dest a reunião, em minuta, para surtir efeitos imediatos. 

_ENCERRAMENTO:- Nada ma is havendo a tratar, o Excelentíssimo Pres idente da Câma ra 

decla rou encerrada a reunião pelas dezasseis horas e quinze minutos. _______ _ 

Para constar se lavrou a presente ata qu e, lida e achada conforme, va i ser assin ada. __ _ 

:r>we
, : 

A Secretária, 

ciMo' S4'dft!\V\q, IÚb dt L,~ro rv-e 



/ 

REUNIÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE PONTE DE LIMA 

26 DE JULHO DE 2021 

PEDIDO DE DOIS PROCESSOS DE OBRAS PARA CONSULTA 

REFERENTE A OBRAS PARTICULARES - PROCESSO DE OBRAS Nº 276/18 E PROCESSO DE 
OBRAS Nº 289/19 COM O CORRESPONDENTE PROCESSO DE DESTAQUE. 

Senhor Presidente, solicito a V. Exa que me disponibilize para consulta, os processos 

de obras nº 276/18 e 289/19 com o correspondente processo de destaque que lhes deu 

origem. Referem-se a processos de obras da firma Souju.lima, na proximidade do Centro 

Escolar da Feitosa. 

Solicito que este pedido fique anexo à ata desta Reunião de Câmara. 

A Vice-Presidente da Câmara Municipal, 

Mecia artins, Eng9 i.){jl. 

Ediflcio dos Paços do Concelho, Praça da República,4990 - 062 Ponte de Lima 
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